LÍNGUA PORTUGUESA
Texto para responder às questões de 01 a 08:
Os corpos descarnados das passarelas
(1) Como explicar o estrondo sucesso dos desfiles de moda? Porque será que esses eventos outrora restritos
e pouco interessantes para o grande público, de repente eclodiram em verdadeiros acontecimentos internacionais?
Ao seu redor fermenta uma algazarra à qual é difícil permanecer alheio, todo um circo midiático em cujo centro
brilham elas: as modelos, com sua roupas extravagantes, seu exibicionismo pueril e seus namorados famosos ... Mas,
sobretudo, com seus corpos exemplares. Corpos extremamente jovens, delgados e pulcros. Afinal, os desfiles são isso:
festivais de corpos modelos.
(2) Mas que corpos são esses? [...]
(3) Que corpo é esse que encandeia olhares ao desfilar com seus passos sinuosos, desafiando o fulgor dos
flashes e dos holofotes? Que corpo é esse, infinitamente reproduzido nas telas eletrônicas e nas paginas brilhosas das
revistas? Esses perfis esguios, de longas pernas e ventres tornados, parecem repelir os excessos da sociedade
contemporânea com sua magreza, exprimindo um trabalho árduo e disciplinado sobre a própria volúpia.
(4) [...] tais corpos são desenhados, exibidos, copiados e consumidos como imagens. São lampejos visuais que
pretendem atingir uma pureza imaterial, cuidadosamente afastada de todo lastro carnal. Pois a mensagem é clara: a
carne pode (e deve) ser trabalhada como uma imagem, para ser exibida e observada, para ser consumida visualmente.
(5) Não é por acaso que programas de edição gráfica como o Photoshop desempenham um papel tão
importante na construção dos “corpos belos” expostos nas vitrines midiáticas. Com esses bisturis de software, todos
os “defeitos” e outros detalhes demasiadamente orgânicos presentes nos corpos fotografados são eliminados,
retocados ou corrigidos. As imagens assim editadas aderem a um ideal de pureza digital, longe de toda imperfeição
toscamente analógica e de toda viscosidade que pareça orgânica demais. [...]
(6) E a cada nova temporada, desde os cobiçados altares das passarelas, as lânguidas celebridades do mundo
fashion convocam o ávido público a idolatrar e imitar suas formas. Pois lá embaixo, bem mais perto do lodo terreno,
os corpos reais devem sofrer para esta á altura desses modelos digitalizados – e sobretudo digitalizantes. O mercado
das aparências, é claro, comemora.
SIBILIA, Paula. Os corpos descarnados das passarelas. Folha de S. Paulo. São Palo, 22 jan. 2006. Disponível em:
http//www1.folha.uol.com.br
QUESTÃO 1 – O texto expõe um determinado assunto em discussão, assim, a ideia defendida por ele é:
A. Os desfiles de modas produzem mulheres consumidoras de um corpo extremamente delineado.
B. Sucesso dos desfiles de moda, que de repente eclodiram em verdadeiros acontecimentos internacionais.
C. Os eventos de desfile de moda influenciam as pessoas a idolatrarem e imitarem formas perfeitas.
D. Divulgação de corpos exemplares, delgados e pulcros das modelos, bem como roupas extravagantes e namorados
famosos.
E. O photoshop desempenha o papel de construir corpos perfeitos.

QUESTÃO 2 – Considere as seguintes afirmações sobre o primeiro parágrafo.
I – A autora utiliza expressões que demonstram sua crítica aos eventos de moda e a seus principais personagens. É de
“circo midiático” e “Exibicionismo pueril”.
II – O substantivo “corpos” aparece, no trecho, qualificado por vários adjetivos. Apenas dois destes têm significado
opostos.
III – Afirma-se que houve uma modificação quanto ao interesse do público pelos desfiles de moda. Tal aumento de
sucesso é confirmado no segundo período pelo uso das palavras “eventos” e “acontecimentos”, que sugerem uma
ideia de gradação crescente.

Estão corretas:

A.
B.
C.
D.
E.

Apenas a afirmação I
Apenas a afirmação II
Apenas I e II
Apenas I e III
Apenas II e III

QUESTÃO 3 – No terceiro parágrafo, o texto mantem as estratégias argumentativas presentes no primeiro parágrafo:
tom interrogativo e o uso de elementos descritivos. Dois trechos desse parágrafo retomam o sentido da expressão:
“circo midiático, utilizada para caracterizar o ambiente onde ocorrem os desfiles de moda. Esses trechos são:
A. “... Perfis esguios, de longas pernas...” / “ventres torneados...”.
B. “... Corpo que encadeia os olhares...” / “... seus passos sinuosos”
C. “... O fulgor dos flashes e dos holofotes...” / “... infinitamente reproduzido nas telas eletrônicas e nas páginas
brilhosas das revistas...”
D. “... os excessos da sociedade contemporânea...” / “... exprimindo o trabalho árduo e disciplinado...”
E. “... Telas eletrônicas...” / “... a própria volúpia...”

QUESTÃO 4 – Que palavras foram utilizadas para contrapor os “perfis esguios, de longas pernas e ventres torneados”
das modelos ao mundo das pessoas comuns?
A. Magreza e excessos
B. Trabalho árduo e disciplinado
C. Passos sinuosos e páginas brilhosas
D. Fulgor e trabalho árduo
E. Trabalho árduo e volúpia.

QUESTÃO 5 – Por que razão as modelos parecem não ser dotadas de qualquer “lastros carnais”, isto é, apresentam-se
com “lampejos visuais?
A. A razão é que o corpo delas é reproduzido nas mídias e revistas.
B. A razão é que as imperfeiçoes existentes no corpo delas são corrigidas pelo photoshop.
C. A razão é que elas podem ser exibidas, observadas e consumidas visualmente.
D. A razão é que os corpos naturais dessas modelos sofrem muito para chegar ao patamar de perfeição.
E. A razão é que os corpos dessas mulheres apresentam um ideal de pureza digital elaborados pelos editores.

QUESTÃO 6 – Leia cada um dos assertos abaixo, referentes ao penúltimo parágrafo e assinale ( V) ou (F),
conforme seja verdadeiro ou falso. Depois, marque a opção que contenha a exata sequência.
( ) No trecho, as aspas são utilizadas para questionar valores estéticos do senso comum, sugerindo que a autora pode
não concordar com eles.
( ) A irônica expressão “bisturis de software” retoma, como sinônimo, o trecho imediatamente anterior: “vitrines
midiáticas”.
( ) O adjetivo digital, usado para caracterizar o substantivo pureza, contrapõe-se, por oposição, ao sentido de analogia,
que qualifica o substantivo imperfeição.
( ) O vocábulo “Viscosidade” é sinônima de gomoso.
A.
B.
C.
D.
E.

F, F, V, F
V, F, V, V
V, V, V, V
V, F, V, F
F, F, F, F

QUESTÃO 7 – No último parágrafo estão localizados vários adjetivos, marque a alternativa em que um deles apresenta
um sentido que se opõe à ideia de perfeição ideal dos “modelos digitalizados”.

A.
B.
C.
D.
E.

Nova
Cobiçados
Lânguidas
Ávidos
Reais

QUESTÃO 8 – “Que corpo é esse que “encandeia” os olhares...”
Nas sentenças a seguir, qual aquela que possui o mesmo significado da palavra grifada no trecho?
A.
B.
C.
D.
E.

O mundo fashion de moda treslouca as mulheres brasileiras.
A luz forte dos carros ofuscam a vista dos animais noturnos.
Os apaixonados apreciam músicas românticas.
João ficou embasbacado com a aparição dos ets.
Roupas extravagantes fulguram nas passarelas.

QUESTÃO 9 – “O corpo esguio encandeia os olhares ao desfilar ...”
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima está na alternativa?
A.
B.
C.
D.
E.

Desde sua origem, a Língua Portuguesa sofreu modificações.
As civilizações antigas já praticavam algum tipo de arte circense.
O cinema é uma arte engenhosa.
Que você encante as pessoas com seu sorriso maroto.
Revele, por favor, as suas habilidades.

QUESTÃO 10 - “... cuidadosamente afastada de todo lastro carnal...”/ “...e outros detalhes demasiadamente orgânicos
...”. As palavras sublinhadas nos trechos têm a função morfológica de:
A. Substantivos
B. Adjetivos
C. Verbos
D. Conjunção
E. Advérbios

QUESTÃO 11- Indique a letra na qual as palavras complementam respectivamente os espaços das frases abaixo:
“Entre _____ e _____ nada existiu que nos obrigássemos a ficarmos juntos.”
“Tem sido insuportável para _____ esperar tanto sua volta!”
“Venha aqui para ____ vê-lo de perto.”
A. Mim, ti/ mim/eu
B. eu, ti/mim/eu
C. tu, eu/mim/eu
D. Mim, ti/eu/mim
E. Eu, você/eu/eu

QUESTÃO 12 - Assinale a opção que contém os pronomes relativos, regidos ou não de preposição, que preencham
corretamente as lacunas nos períodos:
“O aluno ____ mãe entreguei as notas é Paulo.”
“Nada sei do assunto ____ vocês se referem”
“O rapaz _____ irmã é modelo faz pintura”
”Aplaudimos as garotas ____ cantaram muito bem”.
A. A cuja/ de que/ cuja/ que
B. Cuja/ a que/ cuja/ que
C. A qual/ de que/ cuja/ que

D. A cuja/ a que/ cuja/que
E. A qual/ que/que/que

QUESTÃO 13 – Marque a afirmativa em que o grupo de palavras apresenta acentuação gráfica correta.
A. Pencil – Teófilo- medium.
B. Equívoco – baínha – ruím
C. Fóssil- hipófise – herói
D. Paranóico – desdém – fênix
E. Enjôo – niquel – consciência.

QUESTÃO 14 – Marque a alternativa que apresenta o emprego de grafia INCORRETA.
A. Verifique se este profissional sabe consertar computador.
B. No texto de sua monografia há vários acentos mal colocados.
C. Porcelanas como essas, você só encontra na seção de louças.
D. Fixe o pôster no mural com uma tacha de cabeça dourada.
E. A ponte apresentava rachadura na estrutura, o risco de cair era eminente.

QUESTÃO 15 – a respeito do emprego da vírgula, qual das alternativas apresenta o uso CORRETO?
A. Dois observadores espaciais, emudecem, assombrados.
B. O feijão, em razão da escassez, vem aumentando de preço.
C. A descoberta, reforça, o interesse, de enviar pessoas a Marte
D. Nesta, quarta-feira dia 15, um novo museu de arte plástica surge em Paris.
E. O competidores treinaram muito para o campeonato porém, não conseguiram vencer.

QUESTÃO 16 – “Meu filho, você pode jogar futebol, contanto que você faça as suas atividades de aula!” A oração
grifada expressa o sentido de:
A. Concessão
B. Causa
C. Condição
D. Consequência
E. Conformidade

QUESTÃO 17 – “Os médicos não encerram a greve, nem o governo fez nova proposta de aumento para categoria”.
Qual das assertivas abaixo apresenta o mesmo sentido da conjunção grifada.
A. A candidata não só se esforçou nas apresentações teóricas, mas também, expôs novas estratégias de pesquisa.
B. As chuvas foram insuficientes, todavia a colheita foi muito boa.
C. É o nosso desejo que todos os seus sonhos se realizem
D. Esforce pelos seus objetivos, pois todos eles são realizáveis.
E. Ora sorria, ora chorava, a jovem não tinha clareza de suas emoções.

QUESTÃO 18 – Em qual frase a posição do pronome foi empregado de maneira INCORRETA.
A. Aqui se pratica a paz e a harmonia.
B. Talvez lhe traga esperança à leitura do livro de autoajuda.
C. Quanto lhe devo pela sua dedicação por mim?
D. Vou lhe dizer a verdade, as lembranças machucam muito.
E. Que o futuro lhe traga esperança aos seus sonhos.
QUESTÃO 19 - Identifique a alternativa que completa, CORRETAMENTE, fazendo ou não o emprego da Crase.
I – Os médicos assistiam __ moça doente, acreditando em sua recuperação.
II - Não me esqueço da viagem __ Roma.
III – A família saiu da casa __ pressas com medo de casa cair.

A.
B.
C.
D.
E.

IV- Refiro-me __ dedicação dos médicos pela recuperação da moça.
à, à, às, à
a, a, às, à
a, a, a, à
à, a, as, a
à, a, as, à

QUESTÃO 20 –

A fala da personagem: “...vida começa a devorar os seus sonhos.”, no primeiro quadrinho, apresenta a figura de
linguagem que está na opção:
A.
B.
C.
D.
E.

Metonímia
Catacrese
Prosopopeia
Antítese
Eufemismo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 - Os sete princípios do cooperativismo são as linhas orientadoras por meio das quais as cooperativas
levam os seus valores à prática. Assinale a alternativa que indique o princípio que não faz parte das linhas
orientadoras no cooperativismo:
A. Adesão voluntária e livre
B. Gestão autocrática
C. Participação econômica dos membros
D. Autonomia e independência
E. Intercooperação

QUESTÃO 22 - O SESCOOP será dirigido por um Conselho Nacional, com a seguinte composição, exceto:
A. Um representante do Ministério do Trabalho e Emprego;
B. Um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social
C. Um representante do Ministério da Fazenda
D. Um representante dos trabalhadores em sociedades cooperativas
E. Um representante da Secretaria da Micro e Pequena Empresa

QUESTÃO 23 - Constituem receitas do SESCOOP:
A. subvenções voluntárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

B. receitas patrimoniais das cooperativas ligas ao SESCOOP
C. doações e heranças
o
D. contribuição anual compulsória, a ser recolhida, a partir de 1 de janeiro de 1999, pela Previdência Social, de dois
vírgula cinco por cento sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados pelas cooperativas
E. contribuições dos sindicatos das cooperativas

QUESTÃO 24 - “É modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar
hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. É uma forma de comunicação eminentemente interna”.
Essa definição, de acordo com o manual de redação da Presidência da República, se refere a qual forma de
comunicação oficial?
A. Ofício;
B. Aviso
C. Mensagem
D. Correio eletrônico
E. Memorando

QUESTÃO 25 - “A Diretora do Departamento de Recursos Humanos – Sra. Ana da Silva – informou, por meio de um email, ao Sr. José de Almeida, Diretor do Departamento Financeiro, que havia a necessidade imediata da compra dos
equipamentos.”
Na situação acima transcrita, pode-se afirmar que o Diretor do Departamento Financeiro é o:
A. Canal da mensagem
B. Código da mensagem
C. Emissor da mensagem
D. Referente da mensagem
E. Receptor da mensagem

QUESTÃO 26 - A respeito da gestão de ética nas organizações, assinale a alternativa correta.
A. É uma questão pessoal que atende ao ponto de vista de cada um, assim a organização deve tratar o assunto com
subjetividade.
B. A gestão ética é composta por um conjunto de valores e regras que definem a conduta dos indivíduos como certa
e errada.
C. A gestão ética baseia-se em regras legais de comportamento que pretendem ser imparciais.
D. É um conjunto de regras que dizem como se comportar em todas as situações
E. É aplicada principalmente nos níveis gerenciais de uma organização, já que deve ser acompanhado taticamente.

QUESTÃO 27 - Com o Windows 7 ligado e pronto para utilização, pressionando-se a combinação de teclas
Ctrl+Shift+Esc uma única vez, obtém- se o:
A. Arquivo de programas
B. Painel de controle
C. Gerenciador de tarefas
D. Gerenciador de rede
E. Registro do Windows

QUESTÃO 28 - O Zoom do Excel atinge um mínimo de 10%, igualmente ao Word, mas seu valor máximo difere, sendo
de:
A. 600%
B. 300%
C. 500%
D. 400%
E. 700%

QUESTÃO 29 - Considerando os conceitos utilizados na internet, assinale abaixo a alternativa que contem o conceito
de backbone:
A. Qualquer máquina/computador conectado a uma rede
B. Equipamento usado para fazer a comunicação entre diferentes redes de computadores. Provendo a comunicação
entre computadores distantes entre si.
C. São áreas de alta velocidade, ligando grandes empresas de telecomunicações em várias partes do mundo,
conhecidos como “espinhas dorsais” da internet
D. Empresa que oferece principalmente serviço de acesso à Internet, agregando a ele outros serviços relacionados,
tais como "e-mail","hospedagem de sites" ou blogs, entre outros.
E. É um sistema de computação que fornece serviços a uma rede de computadores. Esses serviços podem ser de
natureza diversa, como por exemplo, arquivos e correio eletrônico, páginas Web.

QUESTÃO 30 - “É um navegador criado pela Apple e se trata do navegador padrão no sistema operacional Mac OS X”.
Assinale a opção que aponta qual o nome do navegador em questão:
A. Chrome
B. Opera
C. Firefox
D. Safari
E. Internet Explorer

QUESTÃO 31 - “É a soma dos investimentos que cada um dos sócios faz ao associar-se a uma cooperativa e que é
destinada ao desenvolvimento da sociedade”. Marque a alternativa que responde corretamente ao enunciado retro
citado:
A. Valia qualitativa
B. Capital quantitativo
C. Item subscrito
D. Alíquota unitária
E. Capital social

QUESTÃO 32 - Analise a seguinte situação:
Um contador percebeu que as diversas cooperativas de uma federação encerraram suas as atividades nos últimos seis
meses, tendo queda significativa de lucros e de produtividade. Diante disso, o contador elaborou uma pesquisa a fim
de que, com base nos dados, estabelecendo novas metas e em conversas com os cooperativistas, pudessem juntos
chegar a uma solução para o problema detectado na pesquisa.
Tendo em vista tal situação, pode-se afirmar que o tipo de pesquisa que mais se aproxima àquela realizada pelo
contador, é denominado:
A. Estudo de caso prático
B. Pesquisa documental real
C. Pesquisa
D. Pesquisa de campo
E. Pesquisa ação

QUESTÃO 33 - Quanto às boas práticas de gestão e governança corporativa, assinale a alternativa CORRETA:
a) O armazenamento de dados em papel sempre é preferível, visto ser mais fácil a comparação entre tais dados.
b) Utilizar sistemas eletrônicos para análise e armazenamento de dados impossibilita comparações entre tais dados.
c) É importante manter uma administração autoritária e inflexível, a fim de que o caráter participativo das
cooperativas seja mantido.
d) A transparência na gestão financeira e organizacional é um processo desnecessário no sentido de manter a
confiança entre os cooperados, visto que, devido aos princípios do cooperativismo, há presunção de
transparência quanto à gestão financeira e organizacional das cooperativas.
e) A administração da cooperativa é de total responsabilidade de seus cooperantes. Com isso, é importante que as
atividades sejam setorizadas, isto é, divididas entre si.

QUESTÃO 34 - Considerando os estudos estatísticos aplicados, o coeficiente de correlação é uma medida do grau de
associação linear entre duas variáveis. Suponha que se deseja calcular o coeficiente de correlação entre os dados de
duas matrizes, genericamente denominadas matriz10 e matriz20. Qual fórmula do Microsoft Excel (versão em
português) deve-se utilizar?
A. =CORR(matriz10: matriz20)
B. =CORREL(matriz10; matriz20)
C. =COEFR(matriz10: matriz20)
D. =COEFCORR(matriz10; matriz20)
E. =CORRELACIONAL(matriz10; matriz20)

QUESTÃO 35 - Sobre os impostos e tributos associados às cooperativas, marque a alternativa FALSA:
A. Para as cooperativas o recolhimento ao Programa de Integração Social (PIS) é de 5% ao ano.
B. A cooperativa deve reter 12,5% da remuneração dos associados a fim de repassá-los ao Instituto Nacional da
Seguridade Social (INSS).
C. A lei federal determina que 15% do faturamento total da cooperativa seja destinados ao INSS.
D. O Código Tributário Nacional aconselha às cooperativas de trabalho a contribuir com o ICMS (Imposto Sobre
Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de
Comunicação).
E. As cooperativas devem recolher o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ainda que não haja nenhum
funcionário contratado.

QUESTÃO 36 - Considere a seguinte afirmação: “O desvio padrão de uma amostra é dado pela raiz quadrada da média
dos quadrados dos desvios em relação ao valor médio da amostra”. Tendo em base os dados retro informados, podese afirmar que o desvio padrão é uma medida do(a):
A. Grau de alteração do valor cruzado de uma amostra prática, tendo em vista a relação aos demais valores de tal
amostra de dados.
B. Probabilidade, seja ela linear ou não, a que correspondem todos os valores de uma amostra de dados.
C. Desvio dos valores individuais de uma amostra em relação ao valor central de tal amostra de dados.
D. Variação do valor central de uma amostra nominal em relação ao valor mínimo de tal amostra de dados.
E. Tendência de distribuição trinominal do valor acumulado.

QUESTÃO 37 - Considerando as espécies tributárias contidas na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional,
assinale a alternativa a qual aponta a espécie tributária que tem por característica particular a inexistência de alíquota
ou base de cálculo:
A. Taxa
B. Imposto Direto
C. Imposto Indireto
D. Contribuição de Melhoria
E. Obrigação acessória

QUESTÃO 38 - São vantagens de bancos de dados, EXCETO:
A. Privacidade dos dados.
B. Independência dos dados.
C. Utilização de pessoal sem conhecimento especializado
D. Controle de redundância dos dados
E. Segurança dos dados.

QUESTÃO 39 - O entendimento dos modelos de banco de dados é fundamental para compreender as vantagens
e desvantagens em aspectos de estrutura e manipulação dos dados. Um destes modelos utiliza tabelas
bidimensionais para o armazenamento dos dados e a maneira como os dados são armazenados influencia na
facilidade de acesso às informações, existindo técnicas de normalização para aperfeiçoar a organização. Trata se do modelo:
A. hierárquico
B. distribuído.
C. em escala.
D. relacional.
E. funcional a objetos.

QUESTÃO 40 - Analise as afirmativas abaixo.
I. Atributo = dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento.
II. Relacionamento = conjunto de associações entre entidades.
III. Modelo de dados = conjunto de atributos e relacionamentos cujos valores distinguem uma ocorrência da
entidade das demais.
IV. Cardinalidade de Relacionamentos = É o número (mínimo, máximo) de ocorrências de entidade associadas a
uma ocorrência da entidade em questão através do relacionamento.
Estão corretas as afirmativas:
A. Todas estão erradas.
B. Apenas a I
C. I, III e IV somente
D. I, II e IV apenas
E. Todas estão corretas

QUESTÃO 41 - O planejamento é um método administrativo que permite estabelecer a direção a ser seguida pela
cooperativa, objetivando a interação da mesma com os fatores internos (controláveis) e os externos (não
controláveis). Considerando tal conceito, assinale a alternativa que NÃO apresenta vantagens para as cooperativas
quanto à implantação do planejamento estratégico:
A.
B.
C.
D.
E.

Direcionamento dos esforços para um objetivo comum
Aprimorar o modelo de gestão, objetivando a melhor estrutura organizacional
Estruturação da cooperativa em busca da inovação e de novos conhecimentos
Maior facilidade em estabelecer e acompanhar o desempenho da cooperativa
Melhoramento do sistema orçamentário visando a uma despesas superiores às receitas

QUESTÃO 42 - A área financeira de uma cooperativa tem como propósito realizar a movimentação financeira das
entradas de produtos pelos cooperados e fornecedores, realizando o registro nos controles operacionais: movimento
de caixa, controle de vendas/serviços, contas a receber, contas a pagar conciliação bancária, emissão de pagamentos
de fornecedores, associados e despesas de manutenção mensal da cooperativa.
A administração financeira se divide basicamente em algumas funções, EXCETO:
A. Planejamento financeiro
B. Controle financeiro
C. Controle finalístico
D. Administração de ativos
E. Administração de passivos

QUESTÃO 43 - Marque a alternativa que NÃO contempla uma função do departamento financeiro de uma
cooperativa:
A. Efetuar o controle financeiro pertinente;
B. Organizar os controles internos da contas correntes da cooperativa

C. Manter os arquivos contábeis e documentos já contabilizados
D. Organizar a documentação diária para o conselho fiscal e administrativo analisar, quando for de interesse
E. Realizar a análise jurídica dos contratos firmados pela cooperativa

QUESTÃO 44 - Quanto aos aspectos tributários de uma cooperativa, assinale a alternativa CORRETA:
A. Todos os tipos de cooperativas poderão aderir ao SIMPLES NACIONAL;
B. Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas
C. De acordo com a Constituição Federal e o Código Tributário nacional, as cooperativas possuem total imunidade
tributária.
D. Em todos os casos, serão considerados como renda tributável os resultados negativos obtidos pelas cooperativas
E. Todas estão corretas

QUESTÃO 45 - Considerando a NBCT 10.8, norma esta instituída pelo Conselho Federal de Contabilidade, a qual regula
a contabilidade de entidades cooperativas, assinale a alternativa correta:
A. O exercício social das Entidades Cooperativas é fixado em seus estatutos sociais.
B. A escrituração contábil não é obrigatória.
C. O resultado decorrente de investimento relevante em Entidades não Cooperativas deve ser demonstrado em
conta genérica e sem especificação.
D. As Reservas de Incentivos Fiscais e Reavaliação são consideradas divisíveis.
E. Todas estão incorretas.

QUESTÃO 46 - Na gravação de novos documentos/planilhas no Windows, os aplicativos MS Word 2010, MS Excel
2010, LibreOffice Calc 4.2 e LibreOffice Writer 4.2 usam como extensões de arquivo preferenciais, respectivamente:
A. docx xls odt odf
B. docx xml odf pdf
C. docx xlsx ods odt
D. doc xls pdf odx
E. doc xls doc odt

QUESTÃO 47 - Supondo-se que os valores das células D3 a D8, B8 e C8 foram calculados utilizando-se funções do MSExcel 2010, é correto afirmar que:
A. B8=SOMAT(B3:B7)
B. D8=SOMA(D3:D7)
C. C8=SOMA(C3-C7)
D. D6=SUM(B6:C6)
E. D8=SOMAT(B3...C7)

QUESTÃO 48 - A célula I1 do trecho de planilha Excel 2010 (português), apresentada a seguir, foi preenchida com a
expressão matemática =$G$1+H1

Ao copiar o conteúdo da célula I1 para a célula I3, será gerado, na célula I3, o seguinte valor:

A.
B.
C.
D.
E.

12
16
22
25
61

QUESTÃO 49 - Um profissional liberal que está trabalhando em determinada planilha Excel 2010 deseja gerar um
gráfico de seus dados financeiros. Para tanto, ele tem a possibilidade de selecionar, no Excel 2010, alguns tipos, como
os gráficos de:
A. Colunas, diapasão, Laplace ou Pitágoras
B. Colunas, Pitágoras, barras ou diapasão
C. Barras, Pitágoras, espirais ou Fourier
D. Colunas, linhas, pizza ou barras
E. Laplace, linhas, pizza ou Fourier

QUESTÃO 50 - Um funcionário do Departamento de Marketing de uma empresa deseja criar uma fórmula no Excel
2010 para que determinada célula apresente a junção de textos de duas outras células. Para atingir esse objetivo, a
função do Excel 2010 a ser utilizada é a seguinte:
A. MÉDIA
B. DESC
C. BDSOMA
D. CARACT
E. CONCATENAR

QUESTÃO DISCURSIVA
De acordo com o artigo 4º da Lei 5.764/1971, lei esta que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o
regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências, as cooperativas são sociedades de pessoas,
com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos
associados. Tendo por base a referida lei, notadamente nos artigos 29 a 35, explique como funciona o ingresso e a
retirada de associados em uma cooperativa.

