
Cargo: Figurinista 

 1

Os dez ERROS de português das empresas 
 

Foi uma área em que, por tempo demais, os desavisados acharam dispensável o domínio do 
padrão culto do idioma. Mas no mundo corporativo, em que a lógica dos lucros e prejuízos norteia as 
preocupações cotidianas e torna a precisão comunicativa um valor precioso, executivos e 
funcionários já não desprezam o aprendizado da língua portuguesa. 

A consciência no uso do idioma nas situações de comunicação do cotidiano empresarial pode 
ser a diferença entre um desempenho eficaz e o fiasco nas relações internas das corporações, na 
interface de suas operações com fornecedores, em reuniões de trabalho e negócio. Daí a onda de 
profissionais a procurar cursos de aperfeiçoamento, preocupados com a própria formação e ciosos 
da credibilidade da empresa que representam. Aqueles que leem menos acabam recorrendo a 
intensivos para absorver de forma rápida um conhecimento que, em geral, se construiria ao longo de 
uma vida. 

Lígia Veloso Crispino, sócia diretora da Companhia de Idiomas, já perdeu a conta das 
empresas a que atendeu com praticamente todos os funcionários apresentando deficiências 
idiomáticas sérias, em cargos como o de gerência, dos quais se espera uma formação mais 
consistente. 
 A diretora associa o uso do idioma a um cartão de visita. 
 – Se você está num cargo de destaque, obviamente estará mais exposto. Sendo assim, 
imagine um diretor de marketing, um relações públicas, com a responsabilidade de representar 
minha empresa: que imagem ele vai passar se comete muitos erros de português? 
 Para outra consultora, o equívoco mais grave é o cometido em materiais de comunicação 
externa. Quando um cliente ou um possível cliente acessa um site ou recebe um e-mail marketing 
com tropeços de português, isso afeta diretamente a imagem da empresa ante outras instituições.  
 Gerson Correia, sócio da Talent Solution, uma empresa de seleção de executivos, já 
presenciou muitos maus tratos à língua, que comprometeram negócios. 
O executivo ataca o uso de gírias na comunicação corporativa. 
 – Em segmentos como o da publicidade, as gírias são toleráveis, mas em grandes 
corporações é de bom tom evitar expressões mais informais. 
 Há situações, de informalidade a tal ponto instituída na comunicação, que o uso normativo da 
língua se torna vítima de preconceito. 
 Para Lígia, um trabalho mais prolongado, que leve a leituras e atividades variadas, para os 
funcionários não ficarem “bitolados” de palavras, na cultura empresarial. 
 Tanto a falta de objetividade quanto o exagero, também conhecido como verborragia, podem 
ser um sinal de dificuldade para expor as idéias ou intenções,o que pode, do ponto de vista dos 
negócios, resultar em ineficiência, queda de produção e consequentemente prejuízos. Assim, os 
maiores prejudicados são a própria empresa e, infelizmente, o idioma. 
 

 (Edgard Murano. Revista Língua Portuguesa, ano 3, nº 39) 
 

 
01) Todas as informações abaixo são pertinentes ao texto, EXCETO: 

a) É recente a preocupação com a boa imagem da empresa via documentos escritos. 
b) Tanto a expressão oral, quanto a escrita distinguem positiva ou negativamente a empresa no 

meio corporativo. 
c) A leitura é a habilidade que atualmente se impõe no setor de negócios como pressuposto de 

desempenho eficaz nas relações entre empresas. 
d) Executivos e funcionários têm recorrido a cursos especiais, na tentativa de superar 

deficiências lingüísticas. 
e) Assim como em concursos, a língua portuguesa sempre foi preocupação dos empresários e 

funcionários de empresas, porque, mais importante é estar empregado. 
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02) Todas as idéias que seguem são inferidas do texto, EXCETO: 

a) Uma comunicação mal escrita afeta a imagem da empresa. 
b) A falta de leitura é responsável pela grande maioria dos erros de português e pela falta de 

expressividade. 
c) A aceitação generalizada da informalidade está contribuindo para que o uso normativo da 

língua se torne vítima de preconceitos. 
d) A incidência de erros de português por funcionários de empresas constitui-se o motivo 

primeiro de demissões. 
e) O emprego da gíria não é bem aceito na comunicação empresarial. 

 
 
03) A alternativa CORRETA sobre fatores pragmáticos sociocomunicativos em relação ao texto, é: 

a) A intencionalidade do texto é sugerir aos grandes empresários a criação de um instituto 
próprio de aperfeiçoamento da escrita de seus funcionários. 

b) A situacionalidade está bem caracterizada nas passagens que expressam a atual 
preocupação de empresários e funcionários graduados de buscar institutos especializados 
para melhorar a comunicação (oral e escrita) 

c)  O texto Os dez ERROS de português das empresas é um intertexto, porque todas as 
informações nele contidas revelam a preocupação com a coesão e com a concisão das 
idéias. 

d) A informatividade de um texto depende, exclusivamente, da quantidade de informações 
levadas ao leitor, sejam elas pertinentes ou não ao tema. 

e) Situacionalidade refere-se a contexto, e contexto, por sua vez, volta-se para a correção e 
expressividade do texto. 

 
 
04) “A língua, como código ou sistema, permite uma multiplicidade de usos, que podem ser 

adotados pelos falantes em consonância com as exigências situacionais de comunicação ou 
situação sociocultural.” Assim, O texto Os dez ERROS de português nas empresas: 

I. Exibe vocabulário específico; as normas gramaticais são parcialmente obedecidas e, por 
estar publicado em revista especializada, utiliza-se do nível técnico da linguagem. 

II. Está publicado em revista de circulação nacional ao alcance de leitores em patamares 
diferentes de cultura e de escolaridade, razão pela qual o autor optou por uma linguagem no 
nível popular. 

III. Está totalmente escrita no nível culto da linguagem nas passagens em que o autor expõe 
seu ponto de vista sobre o mau uso da língua portuguesa nas empresas e no nível popular 
nos depoimentos expressos por meio de vocábulos eruditos e emprego escorreito das 
normas gramaticais. 

IV. Apresenta, preponderantemente, um nível menos formal de linguagem – o familiar – com 
vocabulário da língua cotidiana, própria da mídia e relativo respeito às normas gramaticais. 

 
Das afirmações acima, relacionadas aos níveis de linguagem: 
 
a) Apenas I está correta 
b) II e III estão corretas 
c) III e IV estão corretas 
d) I e IV estão corretas 
e) Apenas IV está correta  
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05)São falsas F ou verdadeiras V as afirmativas:   
(     ) “... Mas no mundo corporativo, em que a lógica dos lucros e prejuízos norteia as 

preocupações cotidianas e torna a precisão comunicativa um valor precioso, ...” (§ 1º) Os 
termos sublinhados são, respectivamente, conector, anafórico e conector. 

(     ) O termo grifado em “Há situações de informalidade a tal ponto instituída na comunicação, 
que o uso normativo da língua se torna vítima de preconceitos” é, em linguagem figurada 
um pleonasmo. 

(     ) Uma das tipologias visíveis no texto é a argumentativa, considerando-se os recursos que 
o autor utilizou para defender seu ponto de vista em relação ao mau uso da língua nas 
empresas. 

(     ) No 2º. parágrafo, o verbo ler, na forma leem, está correto porque a reforma ortográfica da 
língua portuguesa  considerou excessivo o acento em lêem, assim como em crêem. 

(     ) No 3º. Parágrafo, o vocábulo sócio-diretora está grafado incorretamente, por se tratar de 
uma palavra composta por aglutinação 

 
A chave CORRETA é: 
 
a)  V, F, V, V, F 
b) F, V, F, F, F 
c) V, F, F, F, V  
d) V, V, V, F, F  
e) F, F, F, V, V 

 
06) Todas as afirmações estão incorretas, EXCETO: 

a) O vocábulo que substitui perfeitamente o sentido do termo grifado em, “... o equívoco mais 
grave é o cometido em materiais de comunicação externa” (§ 6º) é ambíguo. 

b) A troca de ataca por acata na frase “O executivo ataca o uso de gírias na comunicação 
corporativa”  (§ 8º) é possível por se tratar de vocábulos parônimos. 

c) “ O exagero de palavras ...” (último parágrafo) pode ser substituído por a prolixidade. 
d) Desapercebido e despercebido são vocábulos sinônimos; logo, podem ser empregados 

indistintamente em frases.  
e) O fragmento “Tudo indica que, excetuando-se os lapsos, cada vez mais freqüentes ante a 

rapidez que a vida profissional exige...” pode ser assim reescrito: “Tudo indica que, 
executando-se os erros cada vez mais frequentemente exigidos pela moderna tecnologia para 
a vida profissional...”. 

 
07) Cada frase apresenta um vício de linguagem. Relacione as colunas: 

I. Ambiguidade (     )  As criaturas racionais, tais como os homens, são responsáveis 
pelo avanço tecnológico. 

II. Barbarismo (     ) Prega a religião: uma mão não sabe o que a outra faz. 
III. Cacoforia (     ) A senhorita sonha em ser sucesso. 
IV. Pleonasmo (     ) Campanha beneficiente. Doe material de higiene pessoal. 
V. Colisão (     ) Eles viram os bandidos quando estavam presos. 

 
A classificação CORRETA está na alternativa: 
 
a) IV, III, V, II, I 
b) I, III, V, II, IV 
c) II, IV, III, V, I 
d) III, V, I, II, IV 
e) V, I, III, II, IV  
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08) Todas as frases estão corretas quanto à concordância, regência e colocação pronominal, 

EXCETO: 
a) Avisei-o de que não haveria expediente durante toda a Semana Santa. 
b) Mais de um candidato foi aprovado no concurso. 
c) Não se tem mais falado acerca da visita do CNJ ao Piauí. 
d) Para mim fazer este concurso, fiz um curso num instituto especializado. 
e) Fui eu quem o denunciou ao coordenador do projeto. 

 
09) Há correspondência entre as informações que seguem e os documentos selecionados à direita. 

I. Documento que tem o endereçamento sempre na primeira folha, 
independente de quantas o componham. 

(     ) Ata 

II. “Documento que se destina à tramitação de informações ou de 
solicitações entre setores, departamentos, seções, ou mesmo entre 
pessoas, com o propósito de cientificá-los sobre o seu teor. É emitido 
por funcionário de órgão público ou de empresa privada.” 

(     ) Edital 

III. É um instrumento escrito pelo qual um assunto, um fato ou uma 
norma é conhecido publicamente, correspondendo a uma ordem ou a 
um dispositivo oficial afixado em locais públicos ou divulgado pela 
imprensa oficial ou local, a fim de dar conhecimento de seu teor à 
população ou à sociedade. Pode ser expedido por órgão público ou 
empresa privada. 

(     ) Memorando 

IV. É o registro das ocorrências de uma sessão ou cerimônia em que 
pessoas participam com uma finalidade coletiva. 

(     ) Circular 

V. “Tem por objetivo transmitir determinações de ordem organizacional 
ou jurídica, anunciar eventos, promover serviços ou produtos. É 
reproduzida em cópias ou vias de igual teor, endereçadas 
simultaneamente a diversas pessoas, departamentos, seções, 
empresas ou instituições.” 

(     ) Ofício 

 
A chave de correspondência é:  
a) I, V, III, II, IV 
b) IV, III, II, V, I 
c) III, IV, I, V, II 
d) I, V, II, IV, III 
e) II, III, I, IV, V 

 
10) Todas as informações que seguem sobre redação técnica estão corretas, EXCETO: 

a) O requerimento é documento utilizado para pedir a uma autoridade pública algo a que se tem 
direito, sem que seja necessário ter ou pressupor amparo legal. 

b) O texto de um relatório deve ser preciso e objetivo, seguindo com desenvolvimento lógico. 
c) Atualmente a fórmula de despedida ou fechamento está resumida a “Atenciosamente” ou 

“Respeitosamente”, dependendo da hierarquia da pessoa a quem é enviado. 
d) A repetição de formas e expressões de tratamento deve ser evitada, uma vez que podem ser 

substituídas por pronomes oblíquos ou por pronomes possessivos de 3ª pessoa. 
e) A boa redação técnica deve primar pela clareza, concisão, objetividade e precisão. 

 
11) São exemplos de memória principal e secundária, respectivamente: 

a) ROM e RAM  
b) RAM e Disco rígido 
c) Fita magnética e RAM 
d) DRAM e PROM 
e) Pendrive e DVD 
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12) Para se instalar um novo dispositivo é necessário um software que estabeleça a comunicação 
entre o dispositivo conectado e o computador. Estamos falando de um: 
a) Driver 
b) Drive 
c) Word 
d) Scontrol 
e) Wordpad 

 
13) No ambiente Microsoft Windows XP, podemos criar uma imagem da janela ativa pressionando: 

a) CTRL+ ALT + DEL 
b) ALT+PRINT SCREEN 
c) SHIFT + SCROLL LOCK 
d) ESC+F1 
e) CTRL + J + A 

 
14) No Windows XP, que recurso do Painel de controle é utilizado para alterar configurações de 

hardware, desempenho e atualizações automáticas? 
a) Sistema 
b) Opções regionais e de idiomas 
c) Opções de acessibilidade 
d) Ferramentas administrativas 
e) Sons 

 
15) Considere o Microsoft Excel 2003 e a planilha abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fórmula da célula C1 retornará o valor: 
a) 8 b) 5 c) 243 d) 125 e) 0 

 

16) No Microsoft Word 2003, o recurso Caixa de texto, que corresponde ao ícone , é uma 
opção do menu: 
a) Arquivo b) Inserir c) Ferramentas d) Tabela  e) Editar 

 
17) No sistema operacional Linux, que comando apresenta o diretório corrente? 

a) xargs                     b) chmod                 c) adduser              d) kill                        e) pwd
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18) No OpenOffice.org (ou BrOffice.org) Writer, a Contagem de palavras é um recurso presente no 

menu: 
a) Ajuda 
b) Editar 
c) Arquivo 
d) Ferramentas 
e) Tabela  

 
19) Uma pequena janela que aparece no topo do site da web que se está acessando e, em geral, 

serve para mostrar informação extra ou como meio de propaganda é: 
a) Pop-up 
b) Widget 
c) Spam 
d) Backup 
e) Trojan  

 
20) Sobre a edição e envio de uma mensagem de correio eletrônico, ao preenchermos a opção 

“Cco:” com o endereço eletrônico de Pedro, queremos indicar que Pedro: 
a) Receberá apenas o cabeçalho da mensagem 
b) Receberá uma cópia oculta da mensagem 
c) É o remetente da mensagem 
d) É o administrador do sistema 
e) Emitirá um recibo de leitura 

 
21) A fim de evitar erros e otimizar o tempo dentro do setor de modelagem, corte e costura, é 

imprescindível que o molde contenha informação do sentido do fio do tecido, indicado por meio 
de uma seta. Baseado nessa informação responda para que serve o sentido do fio de urdume, 
marcado em todas as partes da modelagem? 
a) Para orientar o cortador na posição do molde sobre a mesa 
b) Para orientar o cortador sobre o enfesto 
c) Para orientar o cortador sobre o tamanho do enfesto 
d) Para orientar o cortador para o armazenamento de molde 
e) Para orientar o cortador sobre a posição do molde sobre o tecido 

 
22)No processo de interpretação de modelagem, os blocos de molde são transformados 

sucessivamente, adquirindo denominações de acordo com as características que lhe são 
inseridas, portanto, podemos definir o BLOCO BÁSICO como: 
a) Conjunto de moldes ou blocos de uma categoria de estilo que não possuem detalhes de moda, 

nem margem de costura e, geralmente, contêm somente os principais blocos sem 
acabamento de detalhes. 

b) Estrutura geométrica que corresponde à forma anatômica do corpo feminino.As pences são 
encurtadas na extremidade, e todas as margens de costura  são incluídas e balanceadas. 

c) Conjunto de blocos formado por partes de molde que formam uma roupa, adicionados os 
detalhes de moda e as linhas especificas do desenho. 

d) Estrutura geométrica que corresponde à forma anatômica do corpo feminino. Contém um 
número mínimo de peças de molde requerido para formar a roupa anatômica sem folga (ou 
folga mínima) e nenhuma margem de costura. Todas as pences têm sua linha até o ponto do 
busto e as linhas da profundidade das pences são abertas sem acerto de linha externa. 

e) Conjunto de blocos geométricos que correspondem à forma anatômica do corpo feminino, 
testados e perfeitos, com todos os requerimentos de produção. 
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23) Os moldes e tecidos são bidimensionais, constituídos de comprimento e largura. A peça do 

vestuário, resultante da montagem das várias partes componentes, possui uma terceira 
dimensão: a profundidade. Neste sentido, quais recursos o modelista  utiliza para compensar 
essa terceira dimensão? 
a)Costuras com pesponto e recortes 
b) Pregas e entretelas 
c) Pences e recortes 
d) Pences e cós 
e) Franzidos e linhas de contorno 

 
 
24) No processo de desenvolvimento de blocos geométricos podem ser utilizados dois métodos: 

draping ou moulage e drafing ou traçado de molde em duas dimensões. Sobre o último método 
podemos afirmar que: 
a) Método que possibilita a visualização direta do resultado e da aparência do produto em 3D 

(dimensões) de modo a obter marcações que darão forma geométrica. 
b) Trabalho artístico durante o qual o tecido é amoldado diretamente sobre  corpo (ou manequim) 

de modo a obter marcações que darão forma geométrica ao molde.  
c) Construção de blocos geométricos em duas dimensões (2D), que utiliza manequim de modo a 

obter marcações que darão forma geométrica ao molde.   
d) Sistema composto por um conjunto de programas ligados por programas interligados para 

realizar várias tarefas. método gerador de economia, benefícios, simplificador de etapas com 
otimização para a indústria de confecção tornar-se mais competitiva.  

e) construção de blocos geométricos em duas dimensões (2D), que utiliza como base um 
conjunto de medidas anatômicas de determinadas regiões do corpo, de um tipo físico 
específico. O conjunto de medidas anatômicas é chamado tabela de medidas e determina a 
forma do contorno externo de cada parte do corpo.   

 
 
25) Sobre a estrutura básica da manga anatômica podemos afirmar que esta apresenta duas áreas 

básicas: a área que se integra à cava do corpo e a área que cobre o braço. 
Sobre a primeira área respectivamente, podemos afirmar que: a medida da linha de costura da 
cabeça da manga (topo da manga) tem relação com o contorno da cava do corpo. A medida 
dessa linha  deve ser sempre de: 
a) 2cm maior que a medida do contorno da cava para permitir um encaixe perfeito e sem 

franzido. 
b) 1,5cm maior que a medida do contorno da cava para permitir um encaixe perfeito e sem 

franzido. 
c) A medida deve sempre levar em consideração a circunferência do contorno da mão. Quando 

a manga finalizar mais estreita que a medida da circunferência da mão , na linha,5cm maior 
que a medida do contorno da cava para permitir um encaixe perfeito e sem franzido. 

d) 2,5cm maior que a medida do contorno da cava para permitir um encaixe perfeito e sem 
franzido. 

e) A medida deve sempre levar em consideração a circunferência do contorno da mão. Quando 
a manga finalizar mais larga que a medida da circunferência e a medida da mão for de 
6(seis)cm. 

 
 
 
 
 
 
 



Cargo: Figurinista 

 8

 
26)A base da máquina de costura é a parte da estrutura sobre a qual o tecido é colocado durante a 

operação. A classificação dos tipos de base das máquinas de costura é baseada na direção de 
deslocação do tecido em relação à base durante a costura e na estrutura física da base. De 
acordo com o tipo de base da máquina podemos afirmar que: 
a) Máquina de Base cilindra é a que se encontra montada na mesa da máquina de  forma que 

sua superfície e a da mesa sejam coincidentes. A estrutura da máquina é construída de modo 
a permitir o seu suporte pela parte interior da base. 

b) Máquina de base levantada se caracteriza pelo tecido ser suspenso verticalmente da 
estrutura, à medida em que é cosido, sem ser circundado pela máquina. 

c)  Máquina de base em braço (de canhão) possui a superfície da base acima da superficie da 
mesa. A estrutura da máquina é constituída de forma a ser suportada por uma secção cuja 
superfície se encontra abaixo da superfície da base. 

d) Máquina de base plana é normalmente montada na mesa da máquina, de forma que a sua 
superfície e a da mesa sejam coincidentes. A estrutura da máquina é construída de modo a 
permitir o seu suporte pela parte inferior da base. 

e) Máquina em suporte vertical possui superfície da base acima da superfície da mesa e 
permite a costura de peças de forma tubular. 

 
27)O que significa “ponto fixo” 

a) O entrelaçamento da linha superior com a linha inferior  
b) A amarração da linha superior com a linha inferior 
c) A costura da máquina fechadeira 
d) A costura feita na máquina overlock 
e) A união dos pontos iguais 
 

28)Podemos dizer que as características de uma costura (ou de pontos aplicados ao tecido) bem 
construída devem ser equilibradas com as propriedades do tecido para formar uma costura 
ótima. Portanto, marque a letra que contemple as características de costura: 
a) Resistência da linha, tipo de ponto, resistência , elasticidade, durabilidade. 
b) Segurança, tipo de ponto, resistência , elasticidade, durabilidade e tensão da linha. 
c) Segurança, Aparência, resistência , elasticidade, durabilidade e tensão da linha. 
d) Segurança, tipo de ponto, resistência , elasticidade, durabilidade. 
e) resistência, elasticidade, durabilidade, segurança e aparência. 

 
29)O tipo de agulha cuja função de separar as fibras sem cortá-las usada especialmente em malhas 

fina e lycra é: 
a) Ponta redonda fina 
b) Ponta bola fina 
c) Ponta bola grossa 
d) Ponta bola média 
e) Ponta redonda 
 

30)Marque com um x a opção que contém as peças que têm a mesma função da lançadeira, caixa 
de bobina e bobina: 
a) Guias de linha 
b) Reguladores de tensões 
c) Loopers 
d) Esticadores de linha 
e) Transportadores 
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31)Analise as seguintes afirmativas: 
 

I. A feltragem é um método de produção de panos, relativamente simples e barato. Pode ser 
drapeado e agrupado de qualquer forma. Tem urdume, trama e ourela.  

II. A fibra de algodão pode ser identificada no microscópio no sentido longitudinal por apresentar 
escamas, brilho e diâmetro irregular. 

III. São propriedades indispensáveis a uma fibra têxtil: resistência, comprimento,         
flexibilidade e brilho. 

IV. São partes do tear: o rolo urdidor, os liços, pente e lançadeira . 
V. Fibra é uma substância flexível, cujo diâmetro é relativamente pequeno em relação ao 

comprimento. É um material que se caracteriza por apresentar um comprimento pelo menos 
100 vezes superior ao seu diâmetro. 

 
Marque a alternativa correta: 
a) As afirmativas I, IV e V estão corretas. 
b) As afirmativas II e III estão corretas. 
c) As afirmativas  IV e V estão corretas. 
d) As afirmativas I, II e IV estão corretas. 
e) As afirmativas III e V estão corretas. 
 

32)De acordo com a classificação têxtil nylon e poliéster são fibras: 
a) Artificiais b) Naturais c) Sintéticas d) Minerais e) Protéicas 
 

33) De acordo com as afirmativas abaixo marque com um X a afirmativa CORRETA:  
a) Para a produção da malharia é necessário o entrelaçamento dos fios da trama com os fios do 

urdume. 
b) Tingimento é a operação de coloração dos produtos têxteis, através da aplicação de corantes 

ou pigmentos, necessitando de condições de temperatura e concentrações adequadas.  
c) Um exemplo de fibra têxtil de preço elevado é o poliéster, devido ao seu alto custo de 

produção que envolve muita mão-de-obra.  
d) A qualidade das fibras químicas não pode ser controlada durante o processo de manufatura, 

pois depende de fatores climáticos. 
e) Os acabamentos físicos provocam mudanças permanentes nas características das fibras dos 

tecidos.  
      

34) Analise as seguintes afirmativas:  
I. Durante a II Guerra Mundial, a fibra de nylon também foi utilizada na fabricação de pára-

quedas nos Estados Unidos. 
II. As armações básicas de um tecido estão classificadas como: 
III. armação tafetá, armação sarja e armação leve. 
IV. A malharia e a tecelagem são métodos de produção de panos semelhantes.  
V. De um modo geral, os fios urdume são mais fortes, mais torcidos e de melhor qualidade que 

os fios trama.  
VI. Os não-tecidos são descartáveis e surgiram da necessidade de reciclar os resíduos de 

fibras têxteis.   
 
Marque a alternativa CORRETA: 
a) As afirmativas I, III e IV estão corretas 
b) As afirmativas II e III estão corretas 
c) As afirmativas I, IV e V estão corretas 
d) As afirmativas I, II e IV estão corretas 
e) As afirmativas III e V estão corretas 
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35) Beneficiamento ou acabamento é o processo final por que passam os produtos têxteis, a fim de 
adquirirem, entre outras, propriedades destinadas à sua comercialização. Marque a opção que 
tem exemplos de beneficiamentos têxteis: 
a) Calandragem, alvejamento e mercerização. 
b) Maceração, padronagem e flanelagem. 
c) Alvejamento, estamparia e padronagem. 
d) Mercerização, tosquiagem e estamparia. 
e) Flanelagem, maceração e calandragem. 
 

36) Analise as seguintes afirmativas:  
I. O ponto é o início e o fim de uma linha. Não tem comprimento. 

II. À medida em que um ponto se move, sua trajetória se torna uma Linha. Porém, esta não 
tem posição nem direção. 

III. Para que se crie um plano, é necessário que a linha entre em movimento. 
IV. A trajetória de um plano em movimento se torna um volume. 
Marque a alternativa CORRETA: 
a) Somente a alternativa I está correta. 
b) Estão corretas as afirmativas I, II e III. 
c) As afirmativas I, III e IV estão corretas. 
d) As afirmativas II e IV estão corretas. 
e) As afirmativas II e III estão corretas. 

 
37) De acordo com a sua estrutura, as formas podem ser: 

a) Matemáticas, Regulares, Acidentais, Geométricas 
b) Regulares, Geométricas, Manuais, Matemáticas 
c) Retilíneas, Orgânicas, Geométricas, Regulares 
d) Geométricas, Orgânicas, Retilíneas, Irregulares 
e) Acidentais, Geométricas, Orgânicas, Regulares 

 
38) Marque com um X as opções que determinam os tipos de formas usadas na construção dos 

desenhos (vestidos) abaixo, respectivamente:  
      
                                 1                                                                     2    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Retilíneas e Orgânicas 
b) Irregulares e Regulares 
c) Orgânicas e Geométricas 
d) Geométricas e Irregulares 
e) Retilíneas e Irregulares 
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39) Conforme as terminologias do desenho técnico do vestuário, marque a alternativa CORRETA 

em relação às nomenclaturas dos detalhes assinalados:  
 
 
 

 
 
 
 
a) 1- Prega macho, 2- Passador, 3- Martingale 
b)  1- Prega Fêmea, 2-  Passante, 3- Martingale 
c) 1- Pence, 2- Passante, 3- Prendedor 
d) 1- Prega Fêmea, 2- Passante, 3- Prendedor 
e) 1- Nervura, 2- Arreata, 3- Martingale 

 
40) Na construção da roupa feminina os recursos que definem sua estrutura ocorrem principalmente 

em quatro regiões do tronco. Marque a opção que define essas regiões: 
     a) Região da cava, região do busto, região da cintura, região do quadril; 
     b) Região do pescoço, região do busto, região da cintura, região do quadril; 
     c) Região da cava, região do busto, região da cintura, região da coxa; 
     d) Região do pescoço, região do busto, região da cintura, região da coxa; 
     e) Região do busto, região da cintura, região do quadril, região da coxa. 
 
41) Marque a alternativa CORRETA de acordo com a análise das afirmativas abaixo: 

I.  No desenho de moda as figuras tendem a ser alongadas, para possibilitar o detalhamento 
do desenho; 

II.  As figuras são construídas por repetição proporcionais da medida da cabeça da figura; 
III. No desenho de moda a figura é retratada com as medidas de sete cabeças e meia; 
IV. O esboço não possui compromisso estético. Ele serve para que o designer transfira para o 

papel, de maneira rápida, uma série de idéias. 
 
a) As alternativas I, II e III estão corretas; 
b) Somente as alternativas II e IV estão corretas; 
c) As alternativas II e III estão corretas; 
d) Alternativas I, II e IV estão corretas; 
e) Somente as alternativas I e IV estão corretas. 
 
 
 
 

3 

2  

1 
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42)Em relação aos elementos do design, marque a alternativa CORRETA: 
I. A silhueta, ou volume da roupa, acompanha os contornos do corpo, porém sem ser alterada; 

II. As linhas interferem na percepção de volume; 
III. O uso da cor não influencia na percepção da forma; 
IV. A textura é um “elemento” que está relacionado com as propriedades dos diferentes tecidos. 

 
a) As alternativas I, III e IV estão corretas; 
b) As alternativas II e III estão corretas; 

 c)  As alternativas II e IV estão corretas; 
d) As alternativas III e IV estão corretas; 
e)  As alternativas I, II, III e IV estão corretas.   

 
 
43)Numa coleção de moda a família de produtos deve apresentar unidade visual; as peças precisam 

manter uma relação entre si, reportando a mesma inspiração. 
Marque a opção CORRETA que indica o recurso para obter essa relação de unidade visual: 

      a) Repetição 
b) Elementos de estilo 
c) Harmonia 
d) Ritmo 
e) Equilíbrio  

 
 

44)O designer de moda não deve encarar a pesquisa como um processo temporário. O 
acompanhamento do comportamento do mercado, das novas tecnologias e tendências de moda 
deve ser constante. Marque a opção que pode ser considerada como pesquisa temporária: 
a) Pesquisa de tema de coleção. 
b) Pesquisa de comportamento. 
c) Pesquisa de mercado. 
d) Pesquisa de tendência. 
e) Pesquisa tecnológicas. 

 
 

45)Na coleção de moda, o mix de moda pode ser identificado por três categorias de produto.  
Marque a opção que se refere à categoria dos produtos: 
a) Básicos, modernos, contemporâneos; 
b) Básicos, fashions, conservadores; 

              c) Atuais, fashions, contemporâneos; 
              d) Modernos, contemporâneos, vanguarda; 
              e)  Básicos, fashions, vanguarda. 

 
46)A idéia de mostrar uma coleção de moda ao público, surgiu no século XVIII quando um costureiro 

resolveu reunir em um desfile de moda as suas criações. Foi ele: 
a)  Charles Frederick Worth. 
b)  Gianni Versace 
c)  Christian Dior. 
d)  Yves Saint Laurent.       
e) Paul Poiret. 
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47)Analise as seguintes afirmativas:  
I. A inspiração da coleção, o tema e a escolha da matéria-prima são determinados pelo 

planejamento e controle da produção. 
II. No planejamento e controle da produção são definidas todas as etapas da produção. 
III. No que se refere à produção, o planejamento e controle da produção define o que, quanto, 

quando, como, onde vai ser produzido, e também quem vai produzir. 
IV. O planejamento e controle da produção gerenciam as atividades da operação produtiva, de 

modo a satisfazer de forma contínua a demanda dos consumidores. 
 

Marque a alternativa CORRETA: 
a) Somente a alternativa II está correta. 
b) As afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c) As afirmativas I, III e IV estão corretas. 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

 
48) O planejamento estabelece as condições básicas, utilizando a capacidade instalada da empresa. 

Portanto, devem ser definidas funções básicas. Marque a opção que corresponde a essas 
funções. 
a) Programação, roteiro, aprazamento e liberação. 
b) Roteiro, programação, feedback e aprazamento. 
c) Programação, liberação, roteiro e fabricação. 
d) Feedback, roteiro, aprazamento e liberação. 
e) Programação, roteiro, aprazamento e fabricação. 

 
49) Os objetivos e princípios do planejamento e controle de produção (PCP) são universais em sua 

aplicação em qualquer tipo de empresa. A diferença está no sistema adotado e no seu grau de 
complexidade. Marque a opção que NÃO faz parte dos objetivos do PCP: 
a) Produto ou serviço na qualidade desejada, no momento preciso, em quantidade certa e ao 

menor custo possível. 
b) Ajustamento da produção em caso de falhas ou necessidades repentinas de alterações em 

previsão de vendas. 
c) Criação de identidades, códigos simbólicos do vestuário para transmitir o feedback para o 

setor de desenvolvimento de produtos. 
d) Atendimento em termos lucrativos, às solicitações em menor prazo. 
e) Controle de produção entrosado com outros (compras, estoques, qualidades, etc). 

 
 
50) A implantação natural de um sistema de planejamento e controle de produção em uma empresa 

em geral começa pelo controle sem o feedback. Marque a opção na qual constam os conceitos 
básicos para que se tenha um bom sistema de controle: 
a) Qualidade desejada no momento preciso, quantidade certa e menor custo. 
b) Capacidade de adaptação, flexibilidade e possibilidade de ajustes. 
c) Atendimento adequado, pedidos dos consumidores e coleta de informações para controle. 
d) Qualidade desejada no momento preciso, flexibilidade e possibilidade de ajustes. 
e) Capacidade de adaptação, quantidade certa e coleta de informações para controle. 

 
 

 
 
 
 
 


