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COSTUREIRO(A)
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
Leia a tirinha para responder à questão:

Analise as informações sobre o texto:
I. Há desvio da norma padrão quanto à regência do verbo lembrar no segundo quadrinho;
II. “Os homens são todos uns insensíveis”. O termo destacado tem função sintática de predicativo do sujeito;
III. No terceiro quadrinho, a regência do verbo lembrar está correta;
IV. O ponto de exclamação fora usado nas frases de Aline para demonstrar indignação.
Estão corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

I e III;
II e IV;
I, II e IV;
I e II.

QUESTÃO 02
O texto servirá de base para a questão:
Não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim.
… Muitas vezes, passamos um longo tempo de nossas vidas correndo desesperadamente atrás de algo que
desejamos, seja um amor, um emprego, uma amizade, uma casa etc.
Muitas vezes, a vida usa símbolos, acontecimentos que são sinais para que possamos entender que, antes de
merecermos aquilo que desejamos, precisamos aprender algo importante, precisamos estar prontos e maduros para viver
determinadas situações.
Se isso está acontecendo na sua vida, pare e reflita sobre a seguinte frase: “Não corra atrás das borboletas. Cuide
do seu jardim e elas virão até você!”. Devemos compreender que a vida segue seu fluxo e que esse fluxo é perfeito.
Tudo acontece no seu devido tempo.
Nós, seres humanos, é que nos tornamos ansiosos e estamos constantemente querendo “empurrar o rio”. O rio vai
sozinho, obedecendo ao ritmo da natureza. Se passarmos todo o tempo desejando as borboletas e reclamando porque elas
não se aproximam da gente, mas vivem no jardim do nosso vizinho, elas realmente não virão.
Mas, se nos dedicarmos a cuidar de nosso jardim, a transformar o nosso espaço [a nossa vida] num ambiente
agradável, perfumado e bonito, será inevitável… as borboletas virão até nós!
Dê o que você tem de melhor e a vida lhe retribuirá…!
Disponível em: acordacidade.com.br.

Pode-se afirmar a respeito do texto:

A) Predomina a tipologia narrativa por causa dos verbos de ação no presente do indicativo;
B) O objetivo do texto é provocar uma reflexão sobre o modo de agirmos a fim de alcançarmos nossos objetivos;
C) “...entender que, antes de merecermos aquilo que desejamos, precisamos aprender algo...”. As vírgulas usadas neste
trecho são facultativas;
D) “acontecimentos que são sinais para que possamos entender que, antes de merecermos aquilo que desejamos...”. O
termo destacado é uma conjunção integrante.
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Leia o poema para responder às questões 03 e 04.
Soneto de separação
De repente do riso fez-se o pranto
Silencioso e branco como a bruma
E das bocas unidas fez-se a espuma
E das mãos espalmadas fez-se o espanto.
De repente da calma fez-se o vento
Que dos olhos desfez a última chama
E da paixão fez-se o pressentimento
E do momento imóvel fez-se o drama.
De repente, não mais que de repente
Fez-se de triste o que se fez amante
E de sozinho o que se fez contente.
Fez-se do amigo próximo o distante
Fez-se da vida uma aventura errante
De repente, não mais que de repente.

Vinicius de Moraes

QUESTÃO 03
Observe as proposições, julgando-as certas (C) ou erradas (E):
( ) O eu lírico fora surpreendido com o final do romance e houve uma mudança repentina na vida dele;
( ) O elemento coesivo “de repente” usado no início das primeiras estrofes, enfatiza a ideia de surpresa do eu lírico diante
da separação;
( ) Pode-se inferir que a palavra espalmadas significa fechadas;
( ) Segundo a estrutura e características, pode-se afirmar que o gênero textual é o soneto.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) C, E, C, E;
B) E, C, E, C;
C) C, C, E, E;
D) C, C, E, C.
QUESTÃO 04
A função de linguagem presente no texto é:
A) Emotiva;
B) Apelativa;
C) Referencial;
D) Fática.
QUESTÃO 05
A concordância está correta na frase:
A) Analisou-se várias propostas de mudanças na empresa;
B) Devem haver muitos candidatos preparados fazendo a prova;
C) Soaram duas horas no sino da igreja;
D) Ela estava meia nervosa na hora de realizar a prova.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 06
A proposição: “Mônica é pontual e muito organizada.”, tem como negativa:
A) Mônica
B) Mônica
C) Mônica
D) Mônica

não é pontual e nem é muito organizada;
é pontual ou é muito organizada;
não é pontual ou não é muito organizada;
não é pontual e não é muito organizada.

QUESTÃO 07
A negativa da proposição “Todas as crianças são felizes” é:
A) Existe alguma criança que não é feliz;
B) Todas as crianças não são felizes;
C) Nenhuma criança é feliz;
D) A proposição não aceita negativa
QUESTÃO 08
Analise as proposições e marque a alternativa correta com relação as mesmas.
I. “Se fizer sol, então irei ao parque.” A proposição é chamada de condicional;
II. “Alan é médico ou Victor é administrador.” A proposição é chamada de conjunção;
III. “Ou vou para casa ou dormirei na casa da minha mãe.” A proposição é chamada de Disjunção Exclusiva.
Está(ão) correta(s):
A) Apenas o item I;
B) Apenas os itens I e II;
C) Apenas os itens I e III;
D) Os itens I, II e III.
QUESTÃO 09
Foi feito uma pesquisa sobre a preferência por companhias de telefonia (A, B, C) com um total de 1200 pessoas. Constatouse que 50 pessoas usavam as companhias A e B, 130 utilizavam as companhias B e C e 210 utilizavam as companhias A e
C. Sabe-se que 370 pessoas, 530 pessoas e 480 pessoas utilizavam as companhias A, B e C respectivamente.
Quantas pessoas não utilizavam nenhuma das 3 companhias?
A) 150;
B) 170;
C) 210;
D) 250.
QUESTÃO 10
A sequência 1/2, 2/3, 3/4, 4/5… é infinita. A soma do 10º termo mais o 12º termo é:
A) 72/90;
B) 190/110;
C) 241/132;
D) 262/143.
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INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÃO 11
São conhecidos como periféricos os dispositivos que ficam
no entorno do computador ou acessíveis a ele mesmo à
distância. Quanto a comunicação de dados entre esses
componentes e o computador eles são classificados em 4
grupos: entrada, saída, entrada/saída e memória. Marque
a opção que contém apenas periféricos de saída.

QUESTÃO 14
As planilhas eletrônicas possuem funções que possibilitam
a execução de cálculos. Na planilha abaixo, onde está
sendo utilizada a função CONT.SE, após sua execução,
qual será o número a ser exibido na célula C2?

A) Mouse, teclado, joystick;
B) Impressora, monitor de vídeo, caixa de som;
C) Pen drive, cartão de memória, tablet;
D) Disco rígido, roteador, tochpad.
QUESTÃO 12
O sistema operacional é responsável por controlar todos
os componentes do computador. No mercado
internacional existem diversos sistemas operacional para
computadores pessoais. Marque a opção que contém
apenas nomes de sistemas operacionais
A) Windows, Ubuntu, Android;
B) IOS, Solares, PowerPoint;
C) Unix, Fortex, Word;
D) Mozilla, Edge, Opera.

A) 7;
B) 142;
C) 2;
D) 112.

QUESTÃO 13
Existem aplicativos, como Outlook e Thunder Bird, que se
propõem a gerenciar de maneira integrada suas contas de
e-mails. Para configurar uma conta de e-mail nesses
aplicativos são necessários os protocolos de envio e
recebimento de e-mail. Marque a opção que contém um
protocolo exclusivamente de recebimento.

QUESTÃO 15
Para navegar na Web se faz necessário o uso de programa
cliente capaz de enviar e receber requisições HTTP. Os
clientes Web mais comuns são os Browsers, aplicações
apropriadas para navegação de conteúdo Web. Marque a
opção que contém apenas nomes de Browsers.

A) IMAP;
B) SMTP;
C) CLONE;
D) POP3.

A) Firefox, Chrome, Edge;
B) Internet Explorer, Linux, Unix;
C) Word, Excel, PowerPoint.
D) Safari, Opera, Windows.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16
Para diferentes tipos de tecidos, acabamentos, tipos de
pontos, de precisão, existe a máquina ideal. Saber a
utilidade de cada máquina é um ponto bastante
importante para que na hora de escolher sua máquina, ela
consiga atingir todas suas necessidades. Com base em
seus conhecimentos sobre tipos de máquinas de costura e
suas funções analise (como verdadeiro ou falso) os itens
a seguir.

QUESTÃO 18
Alinhavar uma peça à mão necessita de conhecimento
sobre os tipos de alinhavos e suas funções. Requer
habilidade de paciência para atingir um resultado perfeito.
Cabem aos mais variados tipos de tecidos e utilidades. A
respeito deste tema, marque a opção correta:
A) O ponto cruz serve para unir a bainha das peças à outra
peça de vestuário;
B) O ponto de chuleio é usado principalmente para a
aplicação à mão de tipos de fechos e botões;
C) O alinhavo em diagonal é usado para franzir tecidos.
Este ponto tanto pode ser definitivo como provisório;
D) O ponto de costura aberta, um ponto decorativo
utilizado para unir duas partes de tecido, mas mantendo
um espaço entre elas.

I.

A máquina Galoneira tem a função específica de fazer
os acabamentos principalmente de bainhas e golas em
peças de malha;
II. A máquina Zig-Zag faz costura reta e o ponto zig-zag
para acabamento das bordas;
III. A máquina Overlock é um tipo de máquina que serve
para fazer os acabamentos das bordas das costuras;
IV. A máquina Reta é usada para unir as partes da peça
ou para fazer pequenos trabalhos, como bainhas e
outros reparos.

QUESTÃO 19
Sapatas são comumente chamadas de calcadores de
máquina. Nome dado à ponteira que diferencia os tipos de
pontos que se deseja fazer na máquina. Relacione as
imagens abaixo com seus respectivos nomes.

Marque a opção correta:
A) Apenas os itens II e IV são verdadeiros;
B) Os itens I, II e III são falsos;
C) Apenas os itens I e III são verdadeiros;
D) Todos os itens são verdadeiros.

1. Sapata para zíper invisível;
2. Sapata ponta aberta;
3. Sapata para costura reta.

QUESTÃO 17
Encontramos hoje vários tipos de botões: botões de
madeira, de plástico, de vidro, de pressão, decorativos,
funcionais, entre outros. Muitos deles são utilizados de
formas diferentes, de acordo com o resultado que se
deseja dar às peças, sobre isso, relacione os tipos de
botões abaixo e suas utilidades.

( )

1. Botão de pressão;
2. Botão de pé;
3. Botão de furo.

( )

( ) Botões geralmente usados nos mais variados tipos de
peças, em camisarias e em peças onde se force
menos o atrito;
( ) Também podem ser utilizados na confecção de peças
normais, mas, na maioria dos casos, atingem os
mercados infantis, e artesanatos;
( ) É indicado para casos onde se necessita que o botão
exerça uma tração maior dentre as peças.

( )

A sequência correta, de cima para baixo, é:

A sequência correta, de cima para baixo, é:

A) 3,
B) 1,
C) 2,
D) 1,

A) 3,
B) 2,
C) 3,
D) 1,

2,
3,
3,
2,

1;
2;
1;
3.
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QUESTÃO 20
Seguir o “fio do tecido” é importante na hora de
confeccionar uma peça de vestuário. Manter os moldes
bem fixos e no sentido do fio, preserva o bom acabamento
e caimento da peça. A respeito deste tema, leia as opções
e marque a incorreta.

QUESTÃO 22
Há várias maneiras de fazer a junção do tecido na hora de
confeccionar uma peça e isso é um ponto crucial na hora
do acabamento interno da roupa. Relacione os tipos de
costura e como elas devem ser aplicadas.
1. Fechada;
2. Aberta;
3. Francesa.

A) O urdume é o comprimento do tecido e a trama é a
largura;
B) O fio enviesado é quando está paralelo à trama;
C) A ourela estará sempre paralelo ao fio urdume do
tecido;
D) O fio reto é paralelo ao urdume da peça e o fio
horizontal, à trama.

( ) Excelente quando é
aplicada em tecidos
transparentes, como seda, organza e chiffon.
Também pode ser utilizada quando você não quiser
overlocar o tecido;
( ) É um dos tipos de costura mais comuns. Para realizála, primeiro costura-se com a máquina reta e somente
depois é feito o acabamento com a máquina
overloque;
( ) Para esse tipo de costura, primeiro é feito o overloque
nas peças e só depois que se faz a união com a
máquina reta. Com a costura pronta, passe-se o ferro
para passar roupas e abrir as margens de costura,
uma para cada lado. Portanto, esse tipo de costura é
feito em acabamentos de camisas femininas, costuras
com detalhes, zíper e peças de alfaiataria.

QUESTÃO 21
Produzir peças com bom caimento e acabamento é uma
obrigação de um bom profissional de costura.
Costumamos encontrar peças de baixa qualidade, seja por
causa da escolha do tecido, pela escolha errada de
aviamento ou defeitos no processo de produção. Marque
V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas a seguir:
( ) Zíper pode substituir botões nas aberturas de uma
peça;
( ) Todas as peças devem ser alinhavadas antes de ser
costuradas;
( ) Na costura de mangas deve-se atentar ao tamanho
da mesma; é necessário franzir se a mesma for maior
que a cava;
( ) A montagem de uma peça consiste no ajuste básico
das diversas partes que compõem uma peça,
executado após a marcação.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) 2,
B) 3,
C) 3,
D) 1,

3,
1,
2,
2,

1;
2;
1;
3.

QUESTÃO 23
A modelagem de uma peça inicia no papel, passando pelo
corte e depois pela costura. É a partir dos moldes de papel
que se sabe o material necessário para o trabalho de uma
costureira. Sobre os tipos de modelagem, marque o item
incorreto.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, F, V, V;
B) F, F, V, F;
C) V, F, V, F;
D) F, V, V, V.

A) Modelagem plana manual: se trabalha com papel pardo
ou kraft, traçando o molde com auxílio de réguas retas,
curvas, fita métrica, lápis, carretilha, furador, entre
outros utensílios. É um processo que demanda bastante
tempo para confeccionar cada parte;
B) Modelagem solta: as partes das peças são feitas a
traços livres, de acordo com o desenho técnico de uma
peça, o molde é retirado à mão livre;
C) Modelagem tridimensional: é desenvolvido usando um
manequim industrial acolchoado, com todas as
marcações do corpo, adaptando o tecido ao manequim
e alfinetando da maneira como deseja a peça;
D) Modelagem computadorizada: é feita através de um
programa de computador que possibilita a confecção
dos moldes computadorizados de uma peça, para a
impressão em tamanho real dos moldes. É um processo
rápido e prático indicado para grandes demandas de
moldes.
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QUESTÃO 24
Confeccionar uma peça de roupa é algo essencial sendo
necessário, para produzir qualquer peça, muita dedicação
e cuidado. Garantir a qualidade da peça, faz o trabalho de
uma costureira ser valorizado e bem reconhecido. A
respeito dos acabamentos na hora da costura, marque o
item falso.

QUESTÃO 26
O processo de montagem de uma peça influi diretamente
no resultado final da peça. Um bom corte e costura,
garantem o melhor caimento de uma determinada peça
do vestuário. Marque V para verdadeiro e F para falso nas
seguintes afirmações:
( ) Faça sempre um teste em um retalho do mesmo
tecido antes de passar a peça pronta;
( ) É indicado passar sempre o ferro na roupas
alfinetada. Assim, não marca nem mancha o tecido;
( ) Pode ser passado no lado direito ou avesso, o lado a
ser passado não influencia no resultado final;
( ) Deve-se aplicar um força sobre o ferro para um
melhor resultado, o sentido do fio pode ser
desprezado;
( ) Os detalhes que devem sempre ser passados o ferro
são: as pences, pregas, bolsos, golas, mangas,
acabamentos de decote, entre outros.

A) A posição das linhas deve ser sempre verificada na
máquina antes de iniciar as costuras;
B) A bobina deve estar cheia com a mesma linha e cor do
carretel;
C) Para franzir uma costura, deve-se usar os pontos de
tamanho 1 a 2;
D) Os piques são necessários em costuras curvas.
QUESTÃO 25
Calça não são todas iguais. Existem inúmeras modelagens
e algumas contribuem para melhorar o visual, disfarçando
o que não queremos mostrar e realçando outros pontos
favoráveis. Analise a imagem abaixo e marque a opção
que descreve o modelo da calça.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, F, F, F, V;
B) V, F, V, F, F;
C) V, V, V, F, V;
D) F, V, V, F, F.
QUESTÃO 27
Um armarinho é repleto dos mais diferentes tipos de
aviamentos. Para cada necessidade, diversas variações do
mesmo aviamento, materiais, cores, formas etc. Analise a
figura abaixo e marque a opção correta.

A) Calça Slim ou Skinny, possui modelagem mais ajustada
e bem afunilada na boca, acompanhando o perfil do
corpo;
B) Calças Saruel, é uma calça esporte de gancho bem
baixo, moderna e estilosa;
C) Calças sem Pregas ou Alfaiataria Desconstruída, são
elegantes e combinam bem com um terno quanto com
uma camisa polo fazendo o estilo casual;
D) Calças com Pregas ou Amplas, é uma calça clássica reta
ou ligeiramente afunilada para ser usada com ou sem
terno. Normalmente tem uma ou duas pregas de cada
lado.

A) Viés;
B) Guipir;
C) Entretela;
D) Grelô.
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QUESTÃO 28
Algumas máquinas são limitadas quanto aos tecidos que
suportam, ou até mesmo aos tipos de pontos que fazem.
Existem muitas máquinas no mercado, muitas incluem
diversas características em uma só, e outras são bem
específicas quanto à sua função. Analise a imagem a
seguir e marque a opção correta quanto ao tipo da
máquina.

QUESTÃO 30
O aviamento é um tipo de material que serve tanto para
enfeitar ou complementar as peças de roupa ou até
mesmo peças de artesanato. Entender sobre boa parte
deles é importante na hora da escolha do aviamento ideal.
Marque a opção abaixo que descreve corretamente a
características de um aviamento.
A) É encontrada em forma de folhas, ou em rolos. Sua
função é dar sustentação ao tecido em certos tipos de
roupas e processos de costura. Um dos lados da
entretela é brilhante, e isso é importante na hora de
aplicar, pois esse lado sempre deve estar virado para
baixo, pois o contato com ferro de passar, irá fazer com
que grude no tecido;
B) O zíper comum é todo composto de poliéster, é
destacável e geralmente é usado em roupas de tecidos
leves e médios e em materiais sintéticos;
C) O velcro tem função de fechar uma abertura. Pode ser
aplicado nos mais variados tipos de roupas e peças de
artesanato, mas, o mais indicado é em tecidos finos e
delicados como chiffon e seda;
D) Botão de pé possui quatro furos onde passa a linha na
hora da aplicação. Pode ser usado em fechamento de
roupas ou em artesanatos. É ideal para fazer artigos
para crianças, onde existe uma variedade de formatos
e cores.

A) Galoneira;
B) Overloque;
C) Bordado;
D) Reta.
QUESTÃO 29
Muitas vezes é inevitável comprar uma calça e ter que
fazer a barra. A modelagem de muitas lojas, costumam
fazer um tamanho padrão, e por isso, acabamos tendo que
ajeitar. A respeito dos tipos barra, leia as afirmativas a
seguir e marque V para verdadeiro e F para falso.
( ) Barra Lenço - leva esse nome porque originalmente
era utilizada para dar acabamento em lenços de pano.
Ideal para vestidos de festa ou peças de tecidos muito
finos;
( ) Barra Galoneira - a costura feita em máquina
específica, a Galoneira, daí o nome, é adequada para
dar acabamento em malhas, viscolycra e outros
tecidos mais flexíveis;
( ) Barra Original é também chamada de ‘sobreposta’ ou
‘encaixada’, recebe esse nome porque consiste no
corte e reaplicação do acabamento original da peça,
respeitando as diferentes lavagens, texturas e
desgastes do tecido, vindo de fábrica.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, F, V;
B) F, F, V;
C) V, V, F;
D) V, V, V.
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