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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 01  

Relacionamento interpessoal é a forma como nos 
relacionamos com o mundo baseada em cinco 
pilares. Equivale as nossas relações com as 
pessoas. É necessário manter um nível de 
cordialidade que garanta um bom fluxo nas relações.  

Marque a alternativa que NÃO faz parte dos cinco 
pilares do relacionamento interpessoal.  

A. Ética.  
B. Lucidez. 
C. Assertividade. 
D. Empatia. 
E. Autoconhecimento. 

QUESTÃO 02  

Para costurar é imprescindível saber lidar com 
medidas de roupas ou tecidos. Marque a alternativa 
CORRETA. O material mais importante para se medir 
tecidos é: 

A. Barbante. 
B. Régua de 30cm. 
C. Esquadro. 
D. Fita métrica. 
E. Régua de 50 cm. 

QUESTÃO 03  

Marque a alternativa CORRETA. Quais os materiais 
mais adequados para costurar  à mão? 

A. Ihoses, agulhas de tricô, alfinetes e botões. 
B. Tecidos, máquina de costura, alfinetes e 

linhas. 
C. Carretilha, lápis, borracha e tesoura de 

papel. 
D. Almofada para alfinetes, presilhas e 

retalhos. 
E. Linhas de várias cores , agulhas de 

tamanhos variados, tesoura de costura, 
alfinetes, dedal, fita métrica e tecidos.  

QUESTÃO 04  

Para confecção de vestimentas as costureiras fazem 
uso dos moldes. Montagem de moldes é a maneira 
de se copiar no tamanho desejado, um molde 
retirado de uma revista, ou até mesmo de uma roupa 
já existente. 

Marque a alternativa CORRETA. Os materiais mais 
utilizados para a confecção de moldes são: 

A. Papel pardo, lápis, régua e tesoura. 
B. Barbante, fita métrica e alfinete. 
C. Linha de nylon, fita métrica e lápis de cor. 
D. Papel de seda, cola branca e fita métrica. 
E. Esquadro, linha de seda e pincel atômico. 

QUESTÃO 05  

Para bordar temos uma quantidade de tipos de 
pontos. Marque a alternativa CORRETA. Quais os 
pontos exclusivos para bordados? 

A. Ponto de crochê, ponto de alinhavo, ponto 
triangular. 

B. Ponto de tricô, ponto corrente, ponto 
retangular. 

C. Ponto caseado, ponto cheio, ponto de 
alinhavo, ponto corrente. 

D. Ponto de linha, ponto de arroz, ponto cheio. 
E. Ponto de base, ponto bainha, ponto haste. 

QUESTÃO 06  

A costura como qualquer outro trabalho artesanal, 
deve ser muito bem terminada. Na costura, os 
pequenos detalhes fazem a grande diferença. Isso se 
chama? 

A. Cobertura. 
B. Modelagem. 
C. Montagem. 
D. Acabamento. 
E. Entrelaçamento. 

QUESTÃO 07  

Marque a alternativa INCORRETA em relação ao que 
faz parte do cuidado em saúde mental: 

A. Escutar com atenção os usuários do serviço. 
B. Não dar informação para os usuários sobre 

a sua participação nas atividades. 
C. Orientar  sobre as ações que serão 

desenvolvidas nas oficinas. 
D. Conversar com a equipe sobre a evolução 

dos usuários nas atividades. 
E. Todas as alternativas estão corretas. 

QUESTÃO 08  

NÃO é considerada uma postura ética no trabalho:  

A. Ser humilde, tolerante e flexível.  
B. Ser pontual, assíduo e cumprir todas as 

suas tarefas. 
C. Ajudar os colegas quando estes estiverem 

com dificuldade. 
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D. Respeitar a chefia e os colegas de trabalho, 
bem como o público atendido. 

E. Criticar os colegas de trabalho ou culpar um 
subordinado pelas costas. 

QUESTÃO 09  

São frases que remetem ao conceito de trabalho em 
equipe, EXCETO:  

A. Esforço coletivo para resolver um problema. 
B. Grupo de pessoas que se dedicam a realizar 

uma tarefa ou determinado trabalho. 
C. Prioridade no cumprimento de metas 

individuais e destaque de alguns 
profissionais em relação aos outros. 

D. Possibilidade de troca de conhecimento e 
agilidade no cumprimento de metas e 
objetivos compartilhados. 

E. Cooperação no planejamento e execução 
das metas do grupo. 

QUESTÃO 10  

Assinale, dentre as alternativas, qual se caracteriza 
como postura correta no relacionamento com os 
colegas de trabalho:  

A. Amizade e fidelidade conjugal. 
B. Colaboração e competição exacerbada. 
C. Companheirismo e cumplicidade em 

qualquer assunto.  
D. Cooperação e amistosidade no ambiente 

ocupacional. 
E. Benefício de colegas por razões pessoais. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o texto e responda às questões de 11 a 13.  

 

O Problema Ecológico 

Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo 
da Terra, com certeza seus tripulantes diriam que 
neste planeta não habita uma civilização inteligente, 
tamanho é o grau de destruição dos recursos 
naturais. Essas são palavras de um renomado 
cientista americano. Apesar dos avanços obtidos, a 
humanidade ainda não descobriu os valores 
fundamentais da existência. O que chamamos 
orgulhosamente de civilização nada mais é do que 
uma agressão às coisas naturais. A grosso modo, a 
tal civilização significa a devastação das florestas, a 
poluição dos rios, o envenenamento das terras e a 
deterioração da qualidade do ar. O que chamamos 

de progresso não passa de uma degradação 
deliberada e sistemática que o homem vem 
promovendo há muito tempo, uma autêntica guerra 
contra a natureza. 

Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado). 

QUESTÃO 11  

Segundo o texto acima, o cientista americano está 
preocupado com: 

A. A vida neste planeta. 
B. A qualidade do espaço aéreo. 
C. O que pensam os extraterrestres. 
D. O seu prestígio no mundo. 
E. Os seres de outro planeta. 

QUESTÃO 12  

Para o autor, a humanidade: 

A. Demonstra ser muito inteligente. 
B. Ouve as palavras do cientista. 
C. Age contra sua própria existência. 
D. Preserva os recursos naturais. 
E. Valoriza a existência sadia. 

QUESTÃO 13  

Da maneira como o assunto é tratado no texto, é 
correto afirmar que o meio ambiente está degradado 
porque: 

A. A destruição é inevitável. 
B. A civilização o está destruindo. 
C. A humanidade preserva sua existência. 
D. As guerras são o principal agente da 

destruição. 
E. Os recursos para mantê-lo não são 

suficientes 

QUESTÃO 14  

Assinalar a alternativa que completa as lacunas da 
frase abaixo, na ordem em que aparecem. "O Brasil 
de hoje é diferente, _____ os ideais de uma 
sociedade _____ justa ainda permanecem". 

A. mas - mas 
B. mais - mas 
C. mas - mais 
D. mais – mais 
E. Nenhuma das alternativas  

QUESTÃO 15  
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Nos versos “Quando eu era pequeno” e “Mas eu não 
dei o braço a torcer”, as palavras quando e, mas 
denotam, respectivamente:  

A. Condição e finalidade.  
B. Finalidade e condição.  
C. Tempo e adversidade.  
D. Causa e consequência.  
E. Adversidade e tempo 

 

ATUALIDADES 

QUESTÃO 16  

O fotógrafo que fez a famosa foto do jornalista 
Vladmir Herzog, quando foi encontrado enforcado na 
sede do DOI/CODI, em 1975, veio ao Brasil para 
depoimentos e  reconstituição do caso. Assinale a 
alternativa que indica o nome da comissão criada 
pelo Governo Federal brasileiro, que está 
investigando crimes ocorridos durante a ditadura 
militar:  

A. Comissão da Verdade; 
B. Comissão da Informação; 
C. Comissão de Investigação da Ditadura; 
D. Comissão da Mentira; 
E. Comissão de Investigação 

QUESTÃO 17  

Qual o nome do arquiteto brasileiro, que em 2012, 
faleceu aos 104 anos, e uma de suas maiores obras 
arquitetônicas foi projetar a capital do Brasil?  

A. Joaquim Barbosa.  
B. Juscelino Kubitschek.  
C. Oscar Niemeyer.  
D. Renan Calheiros.  
E. Jânio Quadros 

QUESTÃO 18  

Fundado em 1783 pelo sertanista português João 
Gonçalves da Costa, o município de Vitória da 
Conquista era conhecido como: 

A. Arraial d’Ajuda 
B. Arraial da Conquista 
C. Nova Conquista 
D. Comarca de Nazaré 
E. Nenhuma das alternativas 

QUESTÃO 19  

Em dezembro de 2013, o Senado do Uruguai 
aprovou uma lei que estatiza o mercado de uma 

droga considerada ilícita no Brasil. tornando-se o 
primeiro país do mundo a regularizar a produção e 
distribuição de: 

A. Crack 
B. Cocaína 
C. Heroína 
D. Maconha 
E. Ecstasy 

QUESTÃO 20  

No ano de 2013, cientistas americanos divulgaram o 
primeiro caso de cura funcional “da AIDS”. Esse 
tratamento foi ministrado em: 

A. Uma mulher, contaminada pelo vírus a partir 
da sua avó 

B. Um homem, contaminada pelo vírus a partir 
da sua esposa 

C. Uma criança, contaminada pelo vírus a partir 
do seu gato 

D. Um criança, contaminada pelo vírus a partir 
de um irmão recém nascido 

E. Um recém nascido, contaminado pelo vírus 
a partir da mãe, durante o parto. 

 


