
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO/MG – 

SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 01/2013 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
OFICINEIRO DE MODELAGEM INDUSTRIAL E ESTILISMO  (CQP) 

Leia atentamente as instruções abaixo: 
 

- Esta prova contém 20 questões de múltipla escolha com 04 opções de resposta cada; 
- Confira a quantidade de questões e de páginas desta prova e seus dados que constam da folha de respos-

tas que está sendo entregue junto com esta prova; 
- Transcreva para a Folha de Respostas a alternativa que julgar correta; 
- Assinale somente uma alternativa em cada questão; 
- Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas ou contiver rasuras; 
- Não rasure a Folha de Respostas, pois não será distribuída outra; 
- O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de respostas, seu caderno de 

questões. 
- A prova objetiva será disponibilizada no site no ato da publicação do Gabarito Oficial e ficará disponível 

para os candidatos até o dia 18/07/2013. 
- O candidato poderá utilizar o verso da prova para cálculos, se necessário; 
- O candidato poderá anotar suas respostas somente na folha de rascunho padrão entregue pelo Fiscal de 

Sala; 
- Leia com atenção cada questão da prova e não deixe nenhuma sem resposta; 
- Faça a prova com calma; 
- Duração desta prova: (02h30min) Duas horas e trinta minutos;  
- A ausência do recinto de provas somente será permitida depois de decorridos 60 minutos do início das 

mesmas; 
- O gabarito oficial será divulgado no site e no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social a partir das 09 horas do dia 15/07/2013; 

 
ATENÇÃO ao preencher a Folha de Respostas! 

E não esqueça de assiná-la no campo apropriado! 
A não assinatura na Folha de Respostas elimina o candidato! 

 
A Folha de Respostas contém as necessárias instruções de seu preenchimento. 

 
Boa Prova! 

 
 
Inscrição nº: 
 
 
Nome do candidato: 
 
 

 

 

 
Reis & Reis Auditores Associados
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PROVA Nº 05 
Aspectos Profissionais, Cultura e 

Conhecimentos Gerais 

 
01) Nos termos da Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos é correto 
afirmar, EXCETO: 
 
a) Todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e direi-
tos; 

b) Todo ser humano é obrigado a fazer 
parte de uma associação, desde 
que pacífica; 

c) Todo ser humano tem capacidade 
para gozar os direitos e as liberda-
des estabelecidos nesta Declaração, 
sem distinção de qualquer espécie, 
seja de raça, cor, sexo, idioma, re-
ligião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento, ou qualquer 
outra condição; 

d) Todos são iguais perante a lei e têm 
direito, sem qualquer distinção, a 
igual proteção da lei. 

 
02) A coordenação e as normas ge-
rais correlatas às ações governamen-
tais na área da assistência social são 
promovidas: 
 
a) Pela esfera federal de governo; 
b) Pela esfera estadual de governo; 
c) Pela esfera Municipal de governo; 
d) Pelas Organizações Não Governa-

mentais. 
 
03) Em nível municipal qual é a ins-
tância deliberativa do SUAS, de cará-
ter permanente e composição paritária 
entre governo e sociedade civil: 
 
a) Secretaria Municipal de Assistência 

Social; 
b) Conselho Municipal de Assistência 

Social; 
c) Conselho Municipal de Educação; 
d) Instituto Municipal de Previdência 

Social. 
 

04)  A instância coordenadora da Po-
lítica Nacional de Assistência Social é 
o: 
 
a) Conselho Nacional de Assistência 

Social; 
b) Ministério do Desenvolvimento So-

cial e Combate à Fome; 
c) Secretaria Nacional de Combate à 

fome; 
d) Ministério da Previdência Social. 
 
05) A gestão das ações na área de 
assistência social fica organizada sob a 
forma de sistema: 
 
a) Descentralizado e participativo; 
b) Descentralizado e individualiza-
do; 

c) Centralizado e comutativo; 
d) Centralizado e participativo. 
 
06) Nome dado à garantia de um 
salário-mínimo mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso com 65 (sessen-
ta e cinco) anos ou mais que compro-
vem não possuir meios de prover a 
própria manutenção nem de tê-la pro-
vida por sua família: 
 
a) Bolsa Família; 
b) Pensão; 
c) Aposentadoria; 
d) Benefício de Prestação Continuada. 
 

07)  A assistência social tem por objetivos, 
EXCETO: 

a) A proteção à família, à ma-
ternidade, à infância, à adolescência 
e à velhice; 

b) A promoção da integração ao 
mercado de trabalho; 

c) A habilitação e reabilitação 
das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida 
comunitária; 

d) A garantia de emprego à pes-
soa com deficiência e ao idoso. 
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08)  A determinação, por prazo certo, 
para a inclusão da mulher em situação 
de violência doméstica e familiar no 
cadastro de programas assistenciais 
do governo federal, estadual e munici-
pal é promovida: 
 
a) Pelo Prefeito Municipal; 
b) Pelo Conselho Municipal de Assistên-
cia Social; 

c) Pelo Juíz; 
d) Pelo cônjuge. 
 

09) A garantia de prioridade do idoso 
compreende, EXCETO: 

a) Atendimento preferencial 
imediato e individualizado junto aos 
órgãos públicos e privados prestado-
res de serviços à população; 

b) Preferência na formulação e 
na execução de políticas sociais pú-
blicas específicas; 

c) Viabilização de formas alter-
nativas de participação, ocupação e 
convívio do idoso com as demais ge-
rações; 

d) Proibição do atendimento do 
idoso por sua própria família, com 
obrigatoriedade do atendimento asi-
lar. 

 
10) Nos termos estabelecidos na Lei 
Maria da Penha, são formas de violên-
cia doméstica e familiar contra a mu-
lher: 
 
I - a violência física; 
II - a violência psicológica; 
III - a violência sexual; 
IV - a violência patrimonial. 
 
Indique a alternativa correta: 
 
a) Todas as afirmativas estão corretas; 
b) Apenas as afirmativas I, II e III es-
tão corretas; 

c) Apenas as afirmativas I e II estão 
corretas; 

d) Apenas as afirmativas II, III e IV 
estão corretas. 

PROVA Nº 13 
Específica – Oficineiro de Modela-
gem Industrial e Estilismo (CQP) 

11) Sobre o estilista é correto afirmar, 
EXCETO: 
 
a) É o profissional  que, na moda, cria 

coleções de roupas e acessórios; 
b) Exerce forte influência sobre a ma-
neira como as pessoas se vestem e 
criando tendências de mercado; 
c) Ser estilista, não é apenas ser de-
senhista de moda, e sim criar um ves-
tuário adequado a cada tipo de pesso-
a, o seu público alvo; 
d) Criatividade não é uma habilidade 
necessária a esse profissional, bastan-
do ter uma visão global do mundo, 
com conhecimentos de sociologia, mo-
delagem, desenho e história do vestu-
ário. 
 
12) Estrutura de tecido que obtém-se 
acrescentando um fio de trama a uma 
estrutura de tafetá ou sarja. Este fio 
surge então no meio do tecido sob a 
forma de laçadas, que podem ser cor-
tadas ou aparadas e tem como exem-
plos o veludo e a pelúcia: 
 
a) Estrutura de brocado; 
b) Estrutura de pêlo; 
c) Estrutura de cetim; 
d) Enredamento. 
 
13) O início da organização profissio-
nal da moda que conhecemos na atua-
lidade ocorre com: 
 
a) Os descendentes de famílias tradici-
onais e quatrocentonas que busca-
vam modelos europeus e brasilei-
ros; 

b) A produção das coleções industriali-
zadas; 

c) A importação de produtos têxteis 
dos europeus; 

d) Com a criação do Design Alternati-
vo. 
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14) O Design é uma atividade que re-
úne as seguintes características, EX-
CETO: 
 
a) Estratégica; 
b) Conservadora; 
c) Técnica; 
d) Criativa. 
 
15) São características do prêt-à-
porter, EXCETO: 
 
a) Cria roupas em grandes escalas in-
dustriais; 

b) Oferece uma grande praticidade; 
c) Permite uma variedade não só de 
estilos, mas também de preço e lan-
çar novas tendências; 

d) Tem como foco a exclusividade. 
 
16) Fenômeno que tornou a informa-
ção mais veloz, permitindo que o que 
é o último lançamento da alta-costura 
ganhe inúmeras clonagens ao redor do 
mundo de forma quase que instantâ-
nea: 
 
a) Estilismo; 
b) Design; 
c) Globalização; 
d) Sofisticação. 

 
17) Símbolo decorrente da evolução 
da moda prêt-à-porter  e que fez com 
que as marcas industriais se inicias-
sem no universo da publicidade. As 
marcas passam a ser intrinsecamente 
articuladas à assinatura de um estilista 
para atrair os investimentos publicitá-
rios, como algo personalizado com mi-
lhares de peças idênticas produzidas 
nas indústrias, que seriam desejadas 
por pessoas no mundo todo: 
  
a) Grife; 
b) Alta-costura; 
c) Estética; 
d) Moda. 
 

18) São exemplos de materiais natu-
rais utilizados para a confecção das 
roupas, EXCETO: 
 
a) Seda; 
b) Couro; 
c) Acrílico; 
d) Algodão. 
 
19) Muitas pessoas vestem um certo 
estilo de roupas buscando serem acei-
tas por um grupo social. Isto acontece 
especialmente entre os adolescentes. 
Os membros destes grupos sociais, 
compostos de pessoas que possuem 
certos gostos em comum, tendem a se 
vestir de maneira similar”. 

O texto acima retrata qual dos fatores 
abaixo que interfere diretamente no 
estilo de roupa a ser usado: 

a) Conforto; 
b) Questões culturais; 
c) Necessidade; 
d) Praticidade. 
 
20) Acerca da utilização de materiais 
sintéticos na confecção de roupas é 
correto afirmar, EXCETO: 

a) A maioria desses materiais são deri-
vados de petróleo; 

b) São geralmente mais resistentes 
que os materiais naturais; 

c) Podem irritar a pele de certas pes-
soas; 

d) A leveza destes materiais os tornam 
muito populares para a produção de 
roupas. 

 
 
 
 

 







