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PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – INSTRUTOR MAQ COST INDUSTRIAL 

 
                                          
 
Todas as peças citadas abaixo pertencem à máquina reta, exceto:  
 
a) canelinha; 
b) lançadeira; 
c) filigrana; 
d) pé de franzir; 
e) freio. 

                                          
 
Ter noções da mecânica das máquinas, usadas no trabalho diário, é necessário para que o instrutor 
de máquina e costura industrial possa: 
 
a) consertar todos os eventuais defeitos que ocorram com as máquinas durante o curso de 

capacitação de novos operadores de máquina de costura industrial; 
b) ensinar ao aluno como efetuar todos os consertos na sua máquina de costura; 
c) ensinar ao aluno do curso de costura industrial como passar a linha nos locais corretos, evitando 

defeito de ponto; 
d) evitar despesas com mecânico especializado; 
e) todas as alternativas estão incorretas. 

 
                                          
 
Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que não corresponde ao conhecimento necessário para 
o exercício da função de instrutor de máquina e costura industrial: 
 
a) leitura e interpretação de ficha técnica;  
b) conhecer tipos de agulhas, espessura de linhas e fios;  
c) conhecer máquinas de costura e suas operações;  
d) entender da montagem completa das peças de roupas; 
e) conserto e manutenção de máquinas de costura.    

 
                                          
 
Com relação aos seguintes tipos de máquina, faça a correspondência entre as colunas abaixo e, a 
seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta: 
 
1) Pespontadeira;  (  ) máquina industrial usada para unir as laterais das peças de roupas; 
2) Caseadeira;  (  ) máquina industrial usada para confeccionar passantes; 
3) Galoneira;   (  ) máquina industrial que trabalha com duas agulhas; 
4) Reta;     (  ) máquina industrial usada para fazer casinha; 
5) Interlock.    (  ) máquina industrial usada para fazer ponta, barra e filigrana. 
    
É a alternativa correta: 
a) a sequência de resposta é 5, 3, 1, 2 e 4; 
b) a sequência de resposta é 1, 3, 5, 2 e 4;  
c) a sequência de resposta é  4, 3, 1, 5 e 2; 
d) a sequência de resposta é  3, 1, 4, 2 e 5;   
e ) a sequência de resposta é  4, 3, 1, 2 e 5. 

    Questão 21 

    Questão 22 

    Questão 23 

    Questão 24 
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Dentre os muitos tipos de roupas encontra-se a calça básica feminina. Listados abaixo estão partes 
dessa peça de roupa, exceto: 
 
 a) bolso relógio; 
 b) bolso de fole; 
 c ) vista larga; 
 d) vista estreita; 
 e) espelho.   

                                          
 
A correta passagem da linha é fundamental para a qualidade da costura e a diminuição da quebra da 
linha. Os fabricantes enviam, junto com o equipamento, instruções específicas para cada máquina. 
Em relação a isso é incorreto afirmar:  
 
a) é preciso que a linha passe corretamente entre os discos do tencionador; 
b) os “estica-fios” da máquina precisam ser substituídos frequentemente, para evitar a quebra da 

linha; 
c) a linha da bobina deverá ter uma distribuição por igual, o que proporcionará um fluxo contínuo e 

estável; 
d) o posicionamento inadequado da agulha poderá provocar a quebra da linha; 
e) cone com defeito de fabricação e/ou cortes em suas extremidades podem prender a linha e 

provocar um aumento de tensão e, consequentemente, a quebra da linha. 
 

                                          
 
Um cone de linha que aponta em seu rótulo a espessura classificada como 120, será utilizado em 
uma fábrica de roupas na produção de: 
 
a ) vestidos jeans; 
b ) calças jeans; 
c )  roupas com tecidos pesados; 
d )  roupas com tecidos leves; 
e ) jaquetas jeans; 

 
                                          

 
Quanto às causas do ponto defeituoso é correto afirmar que: 
 
a) é preciso regular a lançadeira ou looper tendo como base a cava da agulha;  
b) é necessário trocar a agulha por uma mais fina e adequada, quando a espessura da linha for igual 

ou inferior a 30; 
c) aumentar o número de pontos por centímetro é um dos procedimentos possíveis para evitar 

costuras franzidas; 
d) é preciso regular a lançadeira ou looper tendo como base a velocidade da máquina; 
e ) nenhuma das alternativas. 
 

 
 
 

    Questão 25 

    Questão 26 

    Questão 27 

    Questão 28 
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A calça jeans tradicional apresenta as seguintes características, exceto: 
 
a) cintura no lugar; 
b) pernas de corte reto e cor índigo; 
c ) seu corte acompanha as linhas do corpo; 
d) possui cinco bolsos; 
e ) possui vários bolsos e compartimentos. 
 

 
                                          
 
Colegial, rulê, escafandro, militar são designações de que parte de uma peça de roupa? 
 
a) decote; 
b) saia; 
c) gola; 
d) barra; 
e) bolso. 
 
 

    Questão 29 

    Questão 30 
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O formulário a seguir servirá, caso queira, para anotação de suas respostas para posterior 
conferência. 
 
 
 

 
QUESTÃO RESPOSTA QUESTÃO RESPOSTA 

1  31  

2  32  

3  33  

4  34  

5  35  

6  36  

7  37  

8  38  

9  39  

10  40  

11  41  

12  42  

13  43  

14  44  

15  45  

16  46  

17  47  

18  48  

19  49  

20  50  

21  51  

22  52  

23  53  

24  54  

25  55  

26  56  

27  57  

28  58  

29  59  

30  60  







