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Expectativa de Respostas
MODELAGEM E CONFECÇÃO DO VESTUÁRIO
QUESTÃO 01
Ao elaborar a resposta exigida pela situação apresentada, o candidato deverá
1- descrever as etapas de produção, na sequência operacional correta, para
a confecção de um boné de 06 gomos;
2- mencionar as máquinas a serem utilizadas, em cada etapa em acordo
com as expectativas que seguem.
Sequencia
01
02
03
04
05
06
07

08

09
10

11

Etapas
Unir os tecidos da aba da viseira
Pespontar a viseira
Fazer os ilhoses
Fechar as abas da viseira
Unir os gomos do boné
Costura dupla
Unir as partes do boné, viseira e
carneira
a) Fechar com acabamento do
tipo viés do boné
b) Fechar com acabamento do
tipo viés do boné
Travetar regulador e carneira no
boné
Encapar e colocar o botão
Limpeza e revisão

Máquina
de uma agulha
pespontadeira
de ilhós
de uma agulha
de uma agulha
de duas agulhas
cilíndrica de uma agulha
com aparelho específico
com aparelho específico

Travette
de encapar e
pregar botão
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

QUESTÃO 02
Ao elaborar a resposta exigida pela situação apresentada, o candidato deverá
1- listar as ferramentas necessárias para desenvolver a modelagem no
sistema manual, de acordo com a expectativa que segue.
Jogo de régua (de aço:
30cm, 50cm e 100cm)

Jogo de esquadros
pequeno e grande de 45º e
60º

Prancheta de desenho
com superfície plana
mínima de 1,20m x 1,00mh

Jogo de lápis coloridos

2 pesos (de aço ou granito
de 10cm x 20cm)

Banco regulável para mesa
de desenho

Borracha

Carretilha

Iluminação para mesa de
desenho

Lápis grafite

Tesoura

Durex

Curva de alfaiate

Alicate de picotar

Folha de carbono

Jogo de curvas francesas
pequeno e grande

Vazador

Compasso

Fita métrica

Folha de papel própria
para desenho

Cola bastão

Furador

Espanador de mesa de
desenho

Apontador

Ficha técnica

Tabela de medidas

Desenho estilizado
(opcional)

Descrever, correta e detalhadamente, a sequência para modelar uma camiseta Tshirt, em acordo com as fases que seguem.
1ª Fase do Processo: execução da frente e costas.
2ª Fase do Processo: execução da manga curta.
3ª Fase do Processo: execução do debrum da camisa.

