
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO/MG – 

SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 01/2013 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA  (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 12 
Específica – Oficineiro de Corte e 

Costura (CQP) 

 
11) Fio vertical, paralelo à ourela, pos-
sui menos elasticidade. A roupa corta-
da nesse sentido é dita “cortada no 
fio”: 
 
a) Trama; 
b) Viés; 
c) Urdume; 
d) Vinco. 
 

12) Quando compramos um tecido ge-
ralmente os vendedores rasgam o 
mesmo puxando por uma das pontas e 
isso faz com que as beiradas fiquem 
desiguais, sendo preciso acertá-las, 
indique a sequência correta para fazer 
esse ajuste: 
 
1. Corte cuidadosamente ao longo do 
fio puxado até atingir a outra ourela. 
2. Puxe um fio do tecido; 
3. Corte a ourela com a tesoura. 
 
a) 3-2-1; 
b) 1-2-3; 
c) 2-1-3; 
d) 3-1-2. 
 

13) O tecido pode ter sofrido alguma 
distorção na fábrica, de modo que a 
trama e o urdume não estejam perfei-
tamente perpendiculares. Neste caso, 
é preciso fazer: 
 
a) O corte dos fios; 
b) O rasgo dos fios; 
c) A dobra dos fios; 
d) O alinhamento dos fios. 
 

14) Uma das estruturas fundamentais 
em que o fio da trama passa no míni-
mo sobre dois fios da teia e no máxi-
mo sobre quatro. Em cada nova pas-
sagem a trama avança uma unidade 
para a direita ou para a esquerda, 
formando uma estria em diagonal: 
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a) Estrutura de Tafetá; 
b) Estrutura de Sarja; 
c) Estrutura de Cetim; 
d) Estrutura de Brocado. 
 

15) São caraterísticas correlatas aos 
fios que devem ser observadas ao se 
comprar um tecido: 
 
a) Deve ser firme, sem fios soltos ou 
rompidos, de uma espessura uni-
forme; 

b) Deve ser uniforme e firme. No caso 
de tecido estampado, verifique se há 
falhas na estampa; 

c) Devem ser perpendiculares às ou-
relas. Caso contrário, o tecido está 
desalinhado; 

d) Verifique a sua composição para 
saber como manuseá-lo durante a 
confecção da peça e como passar e 
lavar a peça já pronta. 

 

16) As atividades descritas abaixo, re-
lacionadas ao risco e corte de tecidos 
que pertencem ao grupo de estrutura 
com pêlos estão corretas, EXCETO: 
 
a) Prenda as partes do molde ao tecido 
com alfinetes finos ou corte as par-
tes do molde em papel de seda e 
una-as ao tecido por alinhavos, cos-
turando papel e tecido juntos, para 
que o tecido não deslize; 

b) Se for riscar o tecido, faça-o sempre 
pelo lado avesso; 

c) Quando o molde tiver partes de con-
torno bem definido, corta-se em pa-
pel de seda, já com as margens, ali-
nhavando em seguida estas peças 
ao tecido e recortando tudo junto; 

d) Ao costurar as partes, nunca deve-
se manter o papel de seda, este de-
ve sempre ser retirado antes de ini-
ciar a costura. 

 

17) Na montagem dos tecidos com fios 
de elastano, qual o procedimento ade-
quado para evitar que as costuras ar-
rebentem: 
 

a) Corte as partes do molde em papel 
de seda; 

b) Utilize linha adequada ao tipo de fi-
bra do tecido e agulha fina de ponta 
arredondada; 

c) Prenda as partes do molde ao tecido 
com alfinetes finos; 

d) Estenda o tecido sobre uma superfí-
cie plana e lisa, com cuidado para 
não esticálo. 

 

18) Para bainhas em renda pesada, 
recomenda-se uma: 
 
a) Bainha postiça; 
b) Bainha em rolinho; 
c) A aplicação de uma tira para refor-
çar; 

d) Bainha zig-zag. 
 

19) Indique a opção que apresenta um 
tipo de tecido médio-pesado: 

a) Tule; 
b) Chiffon; 
c) Organza; 
d) Gabardine. 
 

20) A reentrância que há por trás do 
fundo da agulha e que serve para faci-
litar a passagem da linha é denomina-
da de: 

a) Ponta; 
b) Tronco; 
c) Concavidade; 
d) Fresado. 
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