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Cargo: Analista Contador
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Exemplo:

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo
o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta,
C e densa.
A de forma
B contínua
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
A
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
A
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares.
b) Objetos como relógios, moedas, óculos escuros, lápis e chaves devem ser guardados dentro do saco portaobjetos entregues pelo fiscal de sala.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início
da prova.
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato somente NÃO poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas em
nenhum momento.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do teste seletivo.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 30 de outubro de 2017 a partir das 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________

50 questões
04 alternativas

Duração:
4 (quatro) horas

Data da Prova:
29 de outubro de 2017
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 12

Leia o texto com atenção para resolver as cinco
primeiras questões.

01) O comportamento do ser humano, entre o final de um
ano e o início do outro, geralmente revela uma:

Entre a vaidade e a gula

A) abstinência.

As festas de fim de ano e as férias de verão
trazem consigo um curioso paradoxo. Afinal,
enquanto as ceias de Natal e reveillon nos acenam
com várias tentações gastronômicas, o mês de janeiro
geralmente exige uma boa forma física para
podermos enfrentar a praia ou o campo com mais
desenvoltura.
Por isso, é preciso ligar o sinal de alerta já em
dezembro, uma vez que os muitos compromissos
sociais da temporada geralmente trazem mesas
repletas de guloseimas que podem resultar naqueles
indesejáveis quilinhos a mais ou no aumento das
taxas de colesterol e glicose.
Os médicos recomendam cuidados especiais
tanto em dezembro quanto em janeiro. Se a pessoa
passou o ano todo sem se exercitar, a atenção deve
ser redobrada. Todo mundo sabe que ninguém se
transforma em atleta de uma hora para a outra, sem
correr alguns riscos. Por isso mesmo é preciso ir com
calma ao pote das academias de ginástica e não
radicalizar na prática esportiva, seja no campo, na
praia ou mesmo em casa.
O ideal em dezembro é optar por uma
alimentação menos gordurosa, evitando a mistura de
bebidas e o excesso de doces. Comer vagarosamente
e ingerir muita água também fazem parte da
estratégia da quebra de calorias.
Em janeiro, assim como em qualquer outro
mês do ano, é recomendável não abusar do sol,
principalmente depois das 10h. Sombra e água fresca
podem ser uma boa combinação para quem deseja
descansar o corpo e a mente sem retornar à rotina
mais cansado que de costume.
Também na praia ou no campo, é preciso
estar alerta quanto à alimentação, optando por pratos
mais leves e bebidas de baixo teor alcóolico. Também
a hidratação pode representar uma arma poderosa
na desintoxicação do corpo.

B) afirmação.
C) coerência.

Revista Bem Viver, dez. 2011.

CARGO: ANALISTA CONTADOR

D) contradição.
02) Os compromissos de dezembro só não são:
A) aborrecidos.
B) etílicos.
C) sociais.
D) gastronômicos.
03) As consequências dos excessos de dezembro
representam problemas para a:
A) saúde e política.
B) saúde e estética.
C) estética e religião.
D) estética e política.
04) Para que se evitem as más conseqüências, é preciso
ter:
A) reflexão.
B) gula.
C) prudência.
D) pressa.
05) Não representam risco para a saúde, na praia:
A) saladas e água mineral.
B) futebol ao meio-dia e cerveja.
C) muita caipirinha e frituras.
D) muito sol e cerveja.
06) Assinale a alternativa que apresenta erro:
A) Você vive de quê?
B) Afinal, você faltou por quê?
C) Era o local por que passava sempre.
D) Tirou nota máxima por que é um gênio!
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07) A frase em que a concordância nominal está
INCORRETA é:

12) De acordo com a norma culta, a frase em que não se
teve o cuidado de obedecer à regência é:

A) No campeonato de vôlei do colégio, todas as meninas
estavam meio desanimadas.

A) Custamos muito para perceber o que estava
acontecendo.

B) Torna-se necessária, para o povo brasileiro, a
percepção de que um estudo profundo se faz preciso,
haja vista os índices altos da criminalidade no país.
C) Bastante reclamações foram feitas sobre o descaso
das autoridades no combate à criminalidade.

B) O candidato indicado pelo partido não agradou aos
eleitores.
C) Observar direitos e deveres implica respeitar e ser
respeitado.
D) Simpatizo com os que defendem a proibição de caça às
baleias.

D) Muitas pesquisas recentes tornaram superadas
algumas afirmações sobre a língua e a literatura
portuguesas.
08) Quanto à colocação de pronomes átonos, está
conforme a norma da língua escrita o período:
A) Trouxe as cópias, mas não examinei-as ainda.
B) Jamais nos enfraqueçamos diante dos obstáculos.
C) Quem avisou-o do adiamento das provas finais?
D) Me disseram que as mulheres são eleitoras
fidelíssimas aos seus candidatos. Será?
09) Assinale a alternativa em que a palavra “que” foi
usada como conjunção:
A) Que beleza de carro!
B) Que horas são?
C) Quero que você vá.
D) Ela é a pessoa que estamos procurando
10) Assinale a alternativa em que não há indeterminação
do sujeito:
A) Nunca se é feliz por inteiro.
B) Falam muito bem dele.
C) Dizem que haverá novas manifestações.
D) Já não se confia mais nele.
11) Assinale a alternativa cuja frase está INCORRETA
quanto às normas de pontuação da língua culta.
A) Comprei um apartamento; não posso, porém, pagá-lo
à vista.
B) O ex-prefeito, bem-humorado e irônico, traça, em seu
escritório, os contornos do seu futuro político.
C) O mar Vermelho onde a chuva é uma exceção durante,
todo o ano, banha Israel que é, o berço da
humanidade.
D) Fernanda Montenegro, atriz talentosa, recebeu
homenagens da imprensa mundial.
CARGO: ANALISTA CONTADOR
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MATEMÁTICA
13) Uma empresa lucrou R$ 36.000,00. Se os capitais dos
sócios são iguais a R$ 10.000,00, R$ 20.000,00 e R$
30.000,00 o lucro do terceiro sócio em reais é:

QUESTÕES DE 13 A 16
Cálculos

A) 12.000
B) 14.000
C) 16.000
D) 18.000
14) Analise as afirmativas.
I. Para convertermos 2,5
metros em centímetros,
devemos multiplicar 2,5 por 10 duas vezes, pois para
passarmos
de metros para centímetros saltamos
dois níveis à direita. Primeiro passamos
de metros para decímetros e
depois
de decímetros para centímetros.
II. Para ladrilharmos um cômodo de uma casa, é
necessário que saibamos a área deste cômodo. Áreas
são medidas em metros quadrados.
III. Para sabermos o comprimento de uma corda, é
necessário que a meçamos. Nesta medição a unidade
de medida utilizada será o metro ou metro linear.
Das afirmativas acima está(ão) correta(s):
A) I e II
B) II e III
C) Todas
D) I e III
15) O número decimal que é decomposto em 9 +
0,37+0,0008
A) 9,0378
B) 9,045
C) 9,378
D) 9,3078
16) 844 mm3 equivalem a quantos decilitros?
A) 0,0844 dl
B) 0,00844 dl
C) 0,844 dl
D) 8,44 dl

CARGO: ANALISTA CONTADOR

Página | 5

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017 - SESCOOP-PI

INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 17 A 20

17) Assinale a alternativa que apresenta o caminho a ser
percorrido pelo usuário no Microsoft Word 2007 para
visualizar alterações na formatação das fontes.
A) Seleciona o texto, clica na Guia Inserir, no Grupo
Formatação clica na seta ao lado da caixa Estilo e
depois move o ponteiro sobre as fontes que deseja
visualizar.
B) Seleciona o texto, clica na Guia Início, no Grupo Fonte
clica na seta ao lado da caixa Fonte e depois move o
ponteiro sobre as fontes que deseja visualizar.
C) Seleciona o texto, clica na Guia Exibição, no Grupo
Temas clica na seta ao lado da caixa Layout da Página
e depois move o ponteiro sobre as fontes que deseja
visualizar.
D) Não é necessário selecionar o texto, clica na Guia
Início, no Grupo Edição clica na seta ao lado da caixa
Fonte e depois move o ponteiro sobre as fontes que
deseja visualizar.
18) Como toda planilha, o MS-Excel permite que você
insira diversos tipos de dados, EXCETO:
A) Textos
B) Fórmulas
C) Digitais
D) Números
19) São funcionalidades
PowerPoint 2007:

presentes

no

Microsoft

A) Inserir uma mala direta à apresentação.
B) Utilizar o comando Enviar para Revisão.
C) Salvar o arquivo em formato “JPEG”.
D) Aplicar a mesma transição de slides, a todos os slides
da apresentação.
20) No Word é a ferramenta que produz cartas, etiquetas
de endereçamento, envelopes, catálogos e outros
tipos de documentos mesclados:
A) Macro
B) Mala direta
C) Envelopes e etiquetas
D) Modelos e suplementos

CARGO: ANALISTA CONTADOR
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 50

21) O Fluxo de Caixa pode ser incorporado às

23) O estado patrimonial de uma empresa pode

tradicionalmente

apresentar-se de diferentes maneiras na equação

publicadas pelas empresas. Verifique a veracidade

patrimonial. No caso: Ativo = Passivo (sendo

das afirmações abaixo e em seguida marque a

Patrimônio Líquido = 0), podemos concluir o que?

demonstrações

contábeis

resposta CORRETA:
A) Não existe obrigações para com terceiros, o que
I.

II.

As Atividades de Financiamento são os gastos

geralmente ocorre na abertura da empresa, sendo o

efetuados

passivo igual a zero.

no Realizável a Longo Prazo,

em

Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem

B) A empresa se encontra em estado de insolvência, uma

como as entradas por venda dos ativos registrados

parcela das obrigações ficará sem ser paga, mesmo

nos referidos subgrupos de contas.

que a empresa venda todo o seu ativo. Ou seja, o ativo

As Atividades de Investimento são os recursos

não é suficiente para liquidar todas as dívidas. Para

obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio

eliminar o déficit, deve-se aumentar o PL com o

Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e

acréscimo de capital por parte dos seus proprietários.

financiamentos

Esta é uma situação denominada

de

curto

prazo.

As

saídas

correspondem à amortização destas dívidas e os

Descoberto. É uma situação desfavorável, negativa ou

valores pagos aos acionistas a título de dividendos,

deficitária.

distribuição de lucros.
III.

Passivo a

C) Indica uma situação de normalidade da empresa, pois

As Atividades Operacionais atividades têm ligação

o conjunto de bens e direitos supera as obrigações. É

com o capital circulante líquido da empresa. São

uma situação favorável, positiva ou superavitária.

explicadas pelas receitas e gastos decorrentes da

D) Não existe capital próprio, o que significa que o ativo

industrialização, comercialização ou prestação de

da empresa foi totalmente financiado com recursos

serviços da empresa.

de terceiros. É um estado de alerta, pois a empresa

A) Todas as afirmações são verdadeiras.
B) Apenas a afirmação III é verdadeira.
C) As afirmações I e II são verdadeiras.
D) As afirmações II e III são verdadeiras.
22) Dentro da estrutura do Balanço Patrimonial, a conta
Cliente e a conta Financiamento Bancário, representa
respectivamente:
A) Direitos e Obrigações Exigíveis.
B) Bens e Direitos.
C) Bens e Obrigações Exigíveis.

está com dificuldades financeiras. É uma situação
nula ou compensada.
24) As contas que formam o Patrimônio Líquido podem
sofrer variações por inúmeros motivos, EXCETO:
A) Acréscimo por reavaliação de ativos (quando o
resultado for credor).
B) Aumento de capital com utilização de lucros e
reservas.
C) Redução por dividendos.
D) Acréscimo por subscrição e integralização de capital.

D) Direitos e Bens.

CARGO: ANALISTA CONTADOR
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25) Considerando o Balanço Patrimonial da empresa
Bicho Solto abaixo, assinale a alternativa do que
podermos concluir como CORRETO:
Balanço Patrimonial da empresa Bicho Solto
Ativo

Passivo

Ativo Circulante

Passivo Circulante

Caixa

$ 100,00 Fornecedores $ 920,00

Banco conta
movimento

$ 900,00

Ativo Não Circulante
Realizável a
longo prazo

$ 600,00

Contas a
pagar

$ 700,00

Passivo Não Circulante
Exigível a
longo prazo

Investimentos $ 800,00

$
1.800,00

PL

Imobilizado

$
Capital
3.000,00

Intangível

$
1.020,00

TOTAL

$
TOTAL
6.420,00

$
3.000,00

$
6.420,00

valor de $200,00.
B) O capital circulante líquido da empresa é negativo, no
valor de $520,00.
C) O capital circulante líquido da empresa é negativo, no
valor de $620,00.
D) O capital circulante líquido da empresa é positivo, no
valor de $6.200,00.
26) Relacione a natureza das contas com as contas
apresentadas no Balanço Patrimonial de uma
sociedade empresária e, em seguida, assinale a opção
CORRETA.

(2) Credora
(3) Devedora ou Credora

( ) Depreciação
acumulada
( ) Ajuste de avaliação
patrimonial
( ) Duplicatas a receber

A) (2); (3); (1)
B) (1); (2); (3)
C) (3); (3); (2)
D) (1); (1); (3)

CARGO: ANALISTA CONTADOR

_______________________ é o processo desenvolvido tem a
finalidade de calcular a variação de um ou mais
elementos em determinados períodos, buscando
estabelecer tendências, se houve crescimento real ou
não desse elemento, como por exemplo, as vendas do
exercício cresceram, em termos reais, X% em relação
ao ano anterior.
A) Análise Vertical.
B) Análise por Quociente.
C) Análise de Estrutura.

A) O capital circulante líquido da empresa é positivo, no

(1) Devedora

27) Sobre os processos e métodos de Análise das
Demonstrações Contábeis, marque nas alternativas
abaixo, aquela que completamente corretamente o
enunciado a seguir:

D) Análise Horizontal.
28) A palavra método vem do grego methodos (caminho)
e se refere ao meio utilizado para chegar a um fim. É
o caminho pelo qual se atinge um objetivo. Método de
Escrituração é o meio pelo qual procedemos ao
registro de fatos contábeis. Sendo assim, NÃO é
correto afirmar que:
A) A empresa XYZ possui $200.000,00 do item dinheiro
no seu patrimônio. Em determinado momento, foi
apurada a necessidade de comprar um veículo para
uso da empresa no valor de $40.000,00. Realizada a
compra, o item veículo aumentou em $40.000,00 e o
item dinheiro foi diminuído nesse mesmo valor. A
utilização das Partidas Dobradas permite que através
de um único lançamento, as duas alterações sejam
anotadas.
B) Em algum momento pode ocorrer uma modificação
na composição quantitativa ou qualitativa do ativo,
sem que ele, como um todo, tenha sido aumentado.
Nesse caso, ao aumento de um dos elementos do ativo
corresponderá uma diminuição de igual valor em
outro elemento do ativo. A mesma coisa se aplica ao
passivo.
C) Em consequência do método das partidas dobradas, a
soma dos saldos das contas do Ativo deve ser sempre
idêntica à soma dos saldos das contas do Passivo no
Balanço Patrimonial.
D) No método das partidas dobradas podem ocorrer as
seguintes maneiras de lançamentos: 1 conta débito +
1 conta crédito; 1 conta débito + Várias contas
crédito; Várias contas débito + 1 conta crédito; Várias
contas débito + Várias contas crédito.
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29) Nas afirmações abaixo, assinale (V) se forem
verdadeiras e (F) se forem falsas, e em seguida
marque a alternativa com a sequência CORRETA:
( ) A Demonstração do Valor Adicionado, apesar de poder
integrar o Balanço Social, carece ainda de uma fonte
suficiente de informações que apresente um conjunto
de elementos para permitir a análise do desempenho
econômico da empresa, evidenciando ou não a
geração de riqueza, assim como dos efeitos sociais
produzidos pela distribuição dessa riqueza.
(
) A utilização do DVA - Demonstração do Valor
Adicionado como ferramenta gerencial pode ser
resumida como índice de avaliação do desempenho
na geração da riqueza, ao medir a eficiência da
empresa na utilização dos fatores de produção,
comparando o valor das saídas com o valor das
entradas.
( ) O DVA - Demonstração do Valor Adicionado ainda não
demonstra a efetiva contribuição da empresa, dentro
de uma visão global de desempenho, para a geração
de riqueza da economia na qual está inserida.
( ) O índice de avaliação do desempenho social à medida
que demonstra, na distribuição da riqueza gerada, a
participação dos empregados, do Governo, dos
Agentes Financiadores e dos Acionistas, comprova a
utilidade e eficiência da utilização do DVA Demonstração do Valor Adicionado como ferramenta
gerencial.
A) ( V ); ( F ); ( F ); ( V )
B) ( F ); ( V ); ( V ); ( F )
C) ( V ); ( V ); ( F ); ( F )
D) ( F ); ( V ); ( F ); ( V )

A) Apenas a afirmação I é verdadeira.
B) Todas as afirmações são verdadeiras.
C) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
D) Apenas as afirmação III é verdadeira.
31) São características da Redação Oficial, EXCETO:
A) Pessoalidade
B) Concisão
C) Formalidade
D) Uniformidade
32) Qual o pronome de tratamento deve ser usado ao
endereçar uma correspondência para um vereador
que não seja o presidente da Câmara dos
Vereadores?
A) Excelentíssimo
B) Vossa Senhoria
C) Vossa Excelência
D) Ilustríssimo
33) Marque a alternativa abaixo que completa
corretamente o sentido do enunciado a seguir:
_______________________é a modalidade de comunicação
oficial interna entre unidades administrativas de um
órgão. Possui agilidade em sua tramitação e
simplicidade em procedimentos burocráticos.
A) Carta
B) Ofício

30) Nas afirmações abaixo, verifique o que é verdadeiro
e em seguida marque a alternativa CORRETA:
I - As cotas-partes de cooperados do patrimônio líquido de
uma cooperativa são classificadas como contas do
passivo no balanço patrimonial das cooperativas.
II – Os recursos entregues pelo cooperado para a
cooperativa a título de capital social, não é
considerado passivo financeiro e funciona como
garantia de solidez do negócio cooperativo.
III - O capital da cooperativa advindo da cota-parte do
cooperado é uma dívida da cooperativa ao cooperado
e não uma “propriedade da entidade, constituindo
desta forma, patrimônio líquido da sociedade, que
servirá para consecução do objeto social.

CARGO: ANALISTA CONTADOR

C) Requerimento
D) Memorando
34) Evitar o emprego de adjetivação excessiva e usar o
aposto em lugar da oração apositiva, são
procedimentos para:
A) Manter a formalidade e uniformidade do texto.
B) Redigir textos concisos.
C) Dar estilo ao texto.
D) Trazer harmonia e polidez ao texto.
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35) Em relação a Redação Oficial, NÃO é correto afirmar
que:
A) O vocativo a ser empregado em comunicações
dirigidas aos Chefes de Poder é Excelentíssimo
Senhor, seguido do cargo respectivo.
B) O emissor da mensagem, referindo-se a si mesmo,
poderá utilizar a primeira pessoa do singular ou a
primeira pessoal do plural (plural de modéstia). Não
pode, no entanto, misturar as duas opções ao longo do
texto.
C) Na identificação do signatário, todas as comunicações
oficiais devem trazer o nome e o cargo da autoridade
que as expede, abaixo do local de sua assinatura.
D) O fecho das comunicações oficiais estabelece o
emprego de somente dois fechos diferentes para
todas as modalidades de comunicação oficial:
respeitosamente, atenciosamente.

III - Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão
ser agrupadas e os pequenos saldos poderão ser
agregados, desde que indicada a sua natureza e não
ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo
grupo de contas.
A) Todas as afirmações são verdadeiras.
B) Apenas a afirmação III é verdadeira.
C) Apenas a afirmação I é verdadeira.
D) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
39) Aquela reserva que tem como finalidade proteger o
capital social e que somente poderá ser utilizada para
compensar prejuízos ou aumentar o capital é
chamada de?
A) Reserva de Incentivos Fiscais

36) A Companhia Fechada, ao fim de cada exercício
social, com base na escrituração mercantil da
companhia,
deverá
elaboras
as
seguintes
demonstrações financeiras, EXCETO:

B) Reserva para Contingência

A) Balanço Patrimonial.

40) A empresa R&J apurou o lucro antes do IR e das

B) Demonstração do Resultado do Exercício.
C) Demonstração de Lucros e Prejuízos.
D) Demonstração de Valor Adicionado.
37) Sobre as Companhias Abertas NÃO é correto afirmar
que:
A) Devem ser auditadas por auditores independentes,
registrados na Comissão de Valores Imobiliários.
B) Não se submetem às normas da Comissão de Valores
Imobiliários.
C) Negociam títulos no Mercado e Valores Imobiliários.
D) Ao fim de cada exercício social são obrigadas elaborar
a Demonstração do Valor Adicionado.
38) Verifique a veracidade das afirmações abaixo e em
seguida marque a resposta CORRETA:
I - Se tivermos, por exemplo, as contas aplicação em
certificado bancário e aplicação em fundo de renda
fixa, podemos agrupar tudo em uma única conta
chamada aplicações financeiras.
II – Se as aplicações somassem o valor de R$ 10.000,00 e o
ativo circulante montasse a R$ 50.000,00, não
poderíamos agrupar essas duas contas em uma única
conta.
CARGO: ANALISTA CONTADOR

C) Reserva Legal
D) Reserva Estatutária

participações

no

valor

de

R$160.000,00.

Considerando as seguintes informações abaixo,
podemos concluir que a participação das Partes
Benficiárias foi de?
- Imposto de Renda e CSLL
- PL – Prejuízos Acumulados
- Participações
Debenturistas
Empregados
Administradores
Partes beneficiárias
Fundo de assistência
- Reserva legal
- Reserva de contingência
20.000,00
- Restante dos lucros
Dividendos

R$ 20.000,00.
R$ 40.000,00
10%
10%
10%
10%
10%
5%
R$

A) R$ 10.000,00
B) R$ 8.100,00
C) R$ 9.000,00
D) R$ 7.290,00
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41) Dentre as principais alterações promovidas pela
legislação, Resolução CFC nº 1.159/2009, item 2 IV Principais alterações trazidas pela Lei nº
11.637/2007 e MP nº 449/2008, convertida na Lei nº
11.941/2009, podemos citar, EXCETO:
A) Classificação do Ativo e do Passivo em "Circulante" e
"Não Circulante".
B) Criação do subgrupo "Intangível" no grupo do Ativo
Não Circulante.
C) Registro, em contas de ativo e passivo, dos contratos
de arrendamento mercantil financeiro (leasing).
D) Criação da classificação das Receitas e Despesas em
Operacionais e Não Operacionais
42) Assinale a alternativa abaixo que não constituem
receitas do Serviço Nacional De Aprendizagem Do
Cooperativismo:

44) Quanto as pessoas jurídicas que podem ingressar nas
Sociedades Cooperativas, de acordo com a legislação,
NÃO é correto afirmar que:
A) Nas cooperativas de eletrificação, irrigação e
telecomunicações, poderão ingressar as pessoas
jurídicas que se localizem na respectiva área de
operações.
B) Nas cooperativas de crédito, o quadro social poderá
ser composto de pessoas físicas e jurídicas, desde que
definido pela assembleia geral, com previsão no
estatuto social, e não são admitidas pessoas jurídicas
que possam exercer concorrência com a própria
sociedade cooperativa, exceto a união, os Estados e os
Municípios, bem como, suas respectivas autarquias,
fundações e empresas estatais dependentes.

A) Venda de bens imobilizados.

C) As microempresas rurais, os clubes de jovens rurais e

B) Doações e Legados

os consórcios e condomínios agropecuários que

C) Penas pecuniárias.

praticarem agricultura, pecuária ou extração, poderá

D) Subvenções voluntárias da União, Estado, do Distrito

ingressar uma Sociedade Cooperativa, desde que não

Federal e do Município.

operem

no

mesmo

campo

econômico

das

cooperativas.
43) Com relação a formação do capital social da
Sociedade Cooperativa podemos afirmar que?

D) Para ingressar em uma cooperativa, a pessoa jurídica

A) Para a formação do capital social poder-se-á estipular

econômicas que os demais associados pessoas físicas

que o pagamento das quotas-partes seja realizado por
meio de prestações periódicas, e mediante chamada,
em moeda corrente nacional ou bens.
B) A legislação cooperativista prevê que a integralização
das quotas-partes e o aumento do capital social
poderão ser feitos com bens avaliados previamente e
após homologação em Assembleia Geral ou mediante
retenção de determinado porcentagem do valor do
movimento financeiro de cada sócio.
C) O capital social será subdividido em quotas-partes e
subscrição não pode ser proporcional ao movimento
de cada sócio.
D) Para fins de aumento do capital social, é permitido a
cessão das quotas-partes do capital a terceiros
estranhos à sociedade cooperativa.

CARGO: ANALISTA CONTADOR

deverá ter por objeto as mesmas atividades
(ou atividades correlatas).
45) As sociedades cooperativas em geral estão reguladas
pela Lei nº 5.764, de 1971 que definiu a Política
Nacional de Cooperativismo e instituiu o regime
jurídico das cooperativas. Essas sociedades se
distinguem das demais sociedades pela seguinte
característica:
A) A invariabilidade do capital social, representado por
cotas-partes.
B) A acessibilidade das quotas partes do capital à
terceiros, estranhos à sociedade.
C) Retorno das sobras liquidas do exercício,
proporcionalmente às operações realizadas pelo
associado, salvo deliberação em contrário da
assembleia geral.
D) A divisibilidade dos fundos de reserva e de assistência
técnica educacional e social.
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46) Numere a segunda coluna de acordo com a primeira,
e em seguida marque a alternativa com a sequência
CORRETA:

( 1 ) Ingressos

( 2 ) Dispêndios

(
(
(
(
(
(

) Receitas
) Encargos
) Despesas
) Rendimentos
) Custos de Produtos
) Ganhos

A) ( 1 ); ( 2 ); ( 2 ); ( 1 ); ( 2 ); ( 1 )
B) ( 1 ); ( 2 ); ( 2 ); ( 1 ); ( 1 ); ( 1 )
C) ( 2 ); ( 1 ); ( 1 ); ( 2 ); ( 1 ); ( 2 )
D) ( 2 ); ( 2 ); ( 1 ); ( 1 ); ( 2 ); ( 1 )
47) Quanto a apuração e destinação dos resultados dos
atos cooperativos e não-cooperativos NÃO é correto
afirmar que:
A) As Entidades Cooperativas devem distribuir as
sobras líquidas aos seus associados de acordo com a
produção de bens ou serviços por eles entregues, em
função do volume de fornecimento de bens de
consumo e insumos, dentro do exercício social, salvo
deliberação em contrário da Assembleia Geral.
B) Os critérios de destinação e rateio de sobras ou de
perdas líquidas são aqueles definidos pelo estatuto
social e deliberados em Assembleia Geral, respeitada
a legislação pertinente.

49) É uma verdade sobre a comunicação e relações
interpessoais nas organizações:
A) O autoconhecimento, pelo fato de promover um certo
narcisismo, maximiza conflitos e barreiras existentes
dentro da comunicação eficaz.
B) As pessoas que conhecem suas próprias emoções têm
mais facilidade em ler as emoções dos outros, com
isto podem ser mais eficazes em seus
relacionamentos.
C) Para desenvolvermos as habilidades interativas é
necessário, primeiramente, conhecermos o outro
melhor e posteriormente voltarmos para nós
mesmos.
D) A simplicidade do processo de interação humana está
na manifestação de comportamentos visíveis, verbais
e sentimentos.
50) Para a editoração de textos podem ser usados so
seguintes Editores de Textos, EXCETO?
A) Microsoft Word
B) Adobe InDesign
C) Microsoft Access
D) Adobe PageMaker

C) O resultado negativo do exercício (ato nãocooperativo) deve ser levado à Reserva Legal e, se
insuficiente sua cobertura, pode ser deduzido das
sobras após as destinações para reservas legais
obrigatórias (sobras líquidas). No entanto, se forem
insuficientes essas compensações, o saldo
remanescente será rateado entre associados.
D) O registro contábil individualizado, em conta própria
no Ativo – como, por exemplo, “Perdas a receber de
associados – Ano 200X” não pode ser mantido em
registros auxiliares.
48) Qual o nome do processo de recontagem física
continuar de materiais de estoque, programado de
modo que os materiais sejam contados a uma
frequência pré-determinada?
A) Inventário Geral
B) Inventário Dinâmico
C) Inventário Cíclico
D) Inventário Sistemático

CARGO: ANALISTA CONTADOR
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