Língua Portuguesa
Texto para responder às questões de 01 a 10:

2 – A virtude predominantemente na personagem
principal do texto _ o oculista _ é:

O PIOR CEGO E O OCULISTA

A.
B.
C.
D.
E.

Murilo Araújo
Nascido num lugarejo humilde, próximo às
divisas do Ceará com o Rio Grande do Norte,
aperfeiçoou, o moço, na Europa, os estudos que fizera
no Rio. E lá mesmo, em Paris, alcançou já os primeiros
triunfos. Inúmeros foram os doentes que por suas
mãos recuperaram o dom divino de enxergar o mundo,
de ler o poema que a Providência (nome de um Jornal)
escreveu.
Nem todos talvez merecessem um milagre. O
mestre, entretanto, em sua bondade, não entrava em
tal apreciação. E de igual modo, diante do pobre jamais
soube divisar interesses.
Certa ocasião atravessava ele a rua do
Ouvidor, quando lhe veio ao ouvido um lamuriar
lamentoso:
_ Ajudem, por favor, um pobre cego! Uma
esmolinha por amor de Deus!

Paciência.
Bondade.
Humildade.
Gratidão
Ambição

3 – Aliás, duas personagens são enfocadas nessa
história de Murilo Araújo. Na hierarquia dos valores
está a principal, representante da virtude, enquanto a
outra pode muito bem simbolizar:
A.
B.
C.
D.
E.

A incapacidade.
A pobreza.
A desgraça.
A ambição.
A preguiça.

4 – O médico atendia, em sua especialidade.
A.
B.
C.
D.
E.

Ao mesmo tempo em que estendia a esmola,
disse o facultativo mansamente:
_ Quer mesmo que eu o ajude? Não gostaria
de ver de novo?
_ Ah! Quem no mundo me faria uma felicidade
desta?! _ Gemeu o homem.
_ Vai então amanhã à minha clínica.
O pobre apressou-se em seguir, trêmulo,
aquela pálida esperança.
Moura Brasil examinou-o. E com uma
intervenção notável, corrigiu a anomalia que lhe
impedia a visão. Uma semana depois, retirada a venda,
o cego se deslumbrou com o mundo. E agradeceu
comovidíssimo.
Tempos depois, todavia, o seu operador o
encontrou de novo esmolando na rua do Ouvidor.
_ Como?! _ disse ele _ outra vez aqui? Voltoulhe acaso a cegueira?
_ Oh! Não, senhor Doutor! Vejo perfeitamente
bem. Mas peço esmola porque já agora não há meios
de acostumar-me com outro meio de vida...

Exclusivamente os pobres.
Somente as pessoas ricas.
A todos sem distinção.
Só os que encontrava na rua.
Só os de sua especialidade.

5 – O cego da rua do Ouvidor recebeu do Dr. Moura
Brasil:
A.
B.
C.
D.
E.

Apenas a cura quase milagrosa.
A esmola e a cura de sua visão.
A esmola para o sustento material.
A repreensão por ter ficado cego novamente.
A indiferença em relação à deficiência do
homenzinho.

6 – Observa-se pela leitura do texto que o homem:
A.
B.
C.
D.
E.

E dessa vez nada pôde o oculista... Era o
homenzinho o pior cego: era aquele não queria ver...

Era cego de nascença.
Perdera a visão num desastre aéreo.
Não era verdadeiramente cego.
Perdera, um dia, a visão.
Devido uma grave infecção nos olhos, ficou
cego.

7 – A resposta ao item anterior (questão de nº 6) se
completa no trecho presente no texto:
A. “quem no mundo me daria uma felicidade
desta?!”
B. “vai então amanha à minha clínica.”
C. “Quer mesmo que eu o ajude?”
D. “Não gostaria de ver de novo?”
E. “Ajudem, por favor, um pobre cego!”

1 – Ao ler o texto, observa-se que ele apresenta uma:
A.
B.
C.
D.
E.

Narração.
Dissertação.
Musicalidade.
Instrução.
Predição.
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“Entre ____ e ___ não existe mais confiança.”

8 – “Mas peço esmola porque já agora não há meios
de acostumar-me com outro meio de vida...” _ esse
conceito emitido pelo pobre nos leva a crer que:
A.
B.
C.
D.
E.

A. Há pessoas ingratas nesta vida, que não
merecem consideração.
B. Há pessoas parasitas, que não querem lutar
por melhores dias.
C. Os homens não aceitam a intromissão em suas
atitudes.
D. Os homens já não se esforçam mais no
trabalho decente.
E. Há homens ambiciosos que prejudicam as
pessoas honestas.

13 – Marque a afirmativa em que o grupo de palavras
apresenta acentuação gráfica correta.
A.
B.
C.
D.
E.

9 – Portanto, mesmo satisfeito “naquela pálida
esperança”, o pobre se manteve numa atitude:
A.
B.
C.
D.
E.

Eu, mim/ mim, você.
Mim, mim/ você, mim.
Mim, eu/ mim, você.
Eu, eu/mim, você.
Mim, eu/nós, vós.

De progresso contínuo em sua vida.
De volta “á estaca zero”.
De involução material e física.
De esperançosa vitória econômica.
De otimismo.

Egoismo, oculos, gêma.
Incrivél, lampada, arabê.
Folegô, dominó, dolár.
Armário, mágoa, hóspede.
Papeís, albúm, insônia.

14 – Marque a alternativa que apresenta o emprego
de grafia INCORRETA.
A. O senhor sempre tem um cumprimento de
reserva.
B. O meu vestido tem 3,50 metros de
comprimento.
C. Há engarrafamento devido ao intenso tráfico
de carro.
D. O tráfico de mulheres é uma realidade
preocupante.
E. A casa está precisando de bom conserto.

10 - “Uma semana depois, retirada a venda, o cego se
deslumbrou com o mundo....”
Nas frases a seguir, qual aquela que possui o
mesmo significado da palavra grifada no trecho do
texto.
A. O meu pai colocou a sua casa a venda.
B. Ganhei uma boa comissão com a venda do
carro do meu pai.
C. Venda o seu carro, por favor!
D. Tire a venda dos teus olhos para enxergar
melhor.
E. A confusão começou na venda do seu Manoel.

15 – Uma das opções apresenta erro quanto à
regência verbal. Assinale-a:
A. Fui na livraria comprar livros de novos.
B.

Chegando à livraria, encontrou as portas
fechadas;

C.

11 – No trecho: “Nascido num lugarejo humilde,

Todos

obedeceram

às

determinações

superiores;

próximo às divisas do Ceará com o Rio Grande do
Norte, aperfeiçoou, o moço, na Europa, os estudos que
fizera no Rio...”

D.

Assistir ao filme que tanto almejava;

E.

O gerente visou todas as folhas do ofício.

Os vocábulos grifados classificam-se em:
A.
B.
C.
D.
E.

16 - A respeito do emprego da vírgula, qual das

Substantivos próprios
Adjetivos
Verbos
Conjunção
Substantivos comuns.

alternativas apresenta o uso CORRETO?
A.
B.
C.
D.
E.

12 - Indique a letra na qual as palavras complementam

Não gostaria, de machucar você.
Ontem, acordei cedo, estudei e fui à academia.
O médico, ficou feliz com o sucesso da cirurgia.
Ele, não concordou, com a postura do irmão.
O professor ofereceu um livro, ao estudante.

respectivamente os espaços das frases abaixo:
“Traga o bolo para _____ .”
“Traga o bolo para ____ comer.”
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D. Serviço Social das cooperativas de crédito
E. Serviço Nacional de Aprendizagem
Cooperativismo

17 - Opção que preenche corretamente as lacunas: "O
diretor dirigiu-se ...... sala de reunião e pôs-se ...... falar
...... todas as pessoas convocadas."

22 - Considerando a legislação que autoriza a criação

A. à, à, a
B.

a, à, à

C.

à, a, a

do

Serviço

à, a, à

A.

B.

C.

do

SESCOOP

será

o

Constituem receitas do SESCOOP as rendas
de

prestação

de

serviços,

da

Não há representante do Ministério da
Fazenda no Conselho Nacional do SESCOOP;

D.

O presidente do SESCOOP será escolhido pelo
Congresso Nacional;

E.

A. Conclusão

O SESCOOP não poderá criar conselhos
regionais.

23 - O Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (SESCOOP) foi criado por meio de uma:

D. Alternância
E.

presidente

alienação ou da locação de seus bens;

oração grifada expressa o sentido de:

Explicação

O

oriundas

19 - “Arrumou o cabelo, porém não foi à festa.” A

C.

do

Emprego;

Concessão.
Causa.
Consequência.
Condição.
Conformidade.

Ideia contrária

Aprendizagem

representante do Ministério do Trabalho e

expressa o sentido de:

B.

de

assinale a alternativa correta:

18 – “Se não chover, iremos à festa.” A oração grifada

A.
B.
C.
D.
E.

Nacional

Cooperativismo – SESCOOP, e dá outras providências,

D. a, a, à
E.

do

Acréscimo
A.

Liminar Judicial

20 - “Seus olhos brilham como uma estrela.” A figura

B.

Medida Cautelar.

de linguagem presente na frase é:

C.

Associação de trabalhadores de uma mesma

A.
B.
C.
D.
E.

categoria.

Antítese
Metonímia
Comparação
Ironia
Personificação

D.

Associação de industriários.

E.

Medida Provisória

24 - Considerando o MS Office Excel 2010, qual é a
fórmula CORRETA no para obter a soma das células no

Cooperativismo e Específicas

intervalo de A2 até J1?

21 - “Sistema S” é o termo que define o conjunto de
organizações das entidades corporativas voltadas para
o treinamento profissional, assistência social,
consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além de
terem seu nome iniciado com a letra S, têm raízes
comuns e características organizacionais similares.
Marque a alternativa abaixo que contempla a entidade
que não faz parte no chamado “Sistema S”:

A.

= SOMA(A2:J1)

B.

= SOMA(A2+J1)

C.

= TOTAL(A2:J1)

D.

= TOTAL(A2+J1)

E.

= SOMA(A2)+J1

A. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
B. Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio
C. Serviço Social do Comércio
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25 - Este navegador foi criado pela Microsoft. Ele está

28 - Considerando a ética e etiqueta no trabalho,

presente na maioria dos computadores do mundo. Este

assinale a alternativa incorreta:

navegador roda tanto em sistema Windows quanto o
A.

sistema Mac. A maior vantagem deste navegador é o

A imagem pessoal deve se basear no
equilíbrio.

fato dele já vir instalado no sistema operacional
B.

Windows. Assinale a alternativa que aponta quanto o

Cumpra horários e datas e evite fazer com que
os outros tenham de esperar pela conclusão

navegador em questão:

de sua atividade para começar a parte deles.
A.

Mozila

B.

Internet Explorer

C.

Chrome

D.

Firefox

E.

Safari

C.

A comunicação escrita deve ter caráter formal
e observar as regras gramaticais.

D.

Responda a todos os e-mails que lhe forem
enviados.

E.

Retornar ligações telefônicas não deve ser
prioridade frente às questões pessoais.

26 - Considerando os atalhos do Microsoft Word 2010,
indique abaixo a opção que contempla o atalho

29 - Quanto aos pronomes de tratamento na língua

corresponde à função “imprimir”:

portuguesa, assinale a alternativa que apresenta a
forma

de

tratamento

dada

aos

A.

Ctrl + M

B.

Alt + O

C.

Tab + I

A.

Vossa Excelência

D.

Ctrl + P

B.

Vossa Senhoria

E.

Ctrl + I

C.

Vossa Magnificência

D.

Vossa Eminência

E.

Vossa Excelência Reverendíssima

reitores

das

universidades:

27 - O método de organização do trabalho
denominado “5 S” visa mudar a maneira de pensar das
pessoas na direção de um melhor comportamento para

30 - O processo de planejamento e organização de

toda vida. Partindo desta filosofia compreende-se que

eventos é composto por fases. Cada fase envolve

os “5 S” não são apenas uma ferramenta de trabalho,

diversas atividades. Assinale a opção que contém

pois podem ser considerados uma filosofia de vida, um

atividade(s) que está(ão) relacionada(s) à fase da

valor cultural. O conceito do método “5 S” assim é

concepção de um evento.

chamado por ser composto por 5 palavras que
começam com a letra "S": Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu

A. Detalhamento do projeto.

e Shitsuke. Considerando o referido método, assinale a

B.

Estimativas de tempo e recursos necessários.

alternativa abaixo que contempla o país o qual foi

C.

Identificação e análise dos participantes.

desenvolvido o método “5 S”:

D. Preparação dos impressos e outros materiais
necessários durante o evento

A.

China

E.

Todas estão erradas

B.

Coréia do Norte

C.

Japão

D.

Estados Unidos

31 - A contabilidade tem a finalidade de mostrar a

E.

Alemanha

situação onde as organizações com ou sem fins
lucrativos se encontram em termos de posicionamento
patrimonial, financeiro, e de rentabilidade, utilizando
para isso as demonstrações contábeis ou financeiras.
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Assinale abaixo os dois instrumentos principais que

34 - Assinale abaixo a alternativa que contem uma

resumem

vantagem quanto à utilização de bancos de dados:

estas

demonstrações

(contábeis

ou

financeiras):
A. segurança dos dados
A. Balanço patrimonial e o demonstrativo do

B. baixa exiquibilidade didática dos dados

resultado do exercício

C. privacidade moderada dos dados

B.

Balanço econômico e demonstrativo de perdas

D. dependência dos dados

C.

Balanço das dívidas e demonstrativo de

E. Todas estão incorretas

ganhos líquidos

35 - Em uma cooperativa, o destino das sobras líquidas

D. Balanço geral primário e demonstrativo de

ou o rateio dos prejuízos deve ser decidido:

débitos
E.

Todas estão incorretas
A. Unicamente pelo sócio majoritário.
B. Com aprovação de 4/5 dos sócios, que devem

32 - Considerando a contabilidade das cooperativas,

reunir-se de forma sigilosa.

qual o nome que se dá à demonstração financeira que

C. Com aprovação minoritária absoluta dos

tem por objetivo evidenciar a situação patrimonial da

trabalhadores contratados pela cooperativa.

entidade em um dado momento?

D. Unicamente com aprovação de no mínimo
A.

Balanço de ativos

35% dos sócios, sem que seja necessário

B.

Balanço de ativos e passivos

ocorrer qualquer tipo de reunião

C.

Balanço patrimonial

D.

Balanço passivos

sócios presentes em uma Assembleia Geral

E.

Balanço primário

Ordinária.

E. Com aprovação majoritária absoluta dos

33 - Considerando as boas práticas de gestão e

36 - Considerando os impostos e tributos que

governança corporativa, assinale a alternativa correta:

incidem sobre as cooperativas, marque a alternativa
correta:

A. Não é necessário a uma cooperativa o
desenvolvimento
B.

de

procedimentos

de

A. As cooperativas devem recolher ao COFINS

controle e transparência de gastos.

(Contribuição

A gestão da cooperativa deve ter caráter

Seguridade Social) o montante de10% ao ano

autocrático, ou seja, com a participação de

sobre o faturamento bruto.

todos os cooperados.
C.

o

Financiamento

da

B. A cooperativa deve reter 11% da remuneração

É inviável a utilização de meios eletrônicos

dos associados a fim de repassá-los ao

para a guarda de arquivos, endo preferível a

Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS).

utilização de papel.

C. As cooperativas são imunes a todos os tipos de

D. A setorização das atividades da cooperativa é

impostos, mas não são imunes à cobranças de

de grande importância, visto que, dessa forma,

contribuições de melhorias.

a administração da cooperativa será mais

D. As cooperativas são imunes às cobranças de

eficiente.
E.

para

taxas.

Controles como o de estoque e o de previsão

E. Todas estão corretas.

de vendas e entradas devem ser realizados em
longo prazo, devendo ser sempre anuais ou
semestrais.
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37 - Dentre as principais ferramentas contábeis,

B.

Normativa

existe aquela que através do conhecimento da

C.

Funcionalizada

legislação, normalmente usa o trabalho de um

D. Institucional

contador para apurar os impostos da melhor forma,

E.

Todas estão erradas

sempre visando o mínimo de dispêndio para a
empresa. O trecho acima se refere a qual Ferramenta

41 - A fim de alcançar uma melhor eficiência

Contábil?

econômica, a gestão de uma cooperativa deve atentarse à:

A. Análise das demonstrações financeiras
B.

Técnica de análise de investimento

C.

Fluxo interno de caixa

A. vinculação dos projetos a objetivos de longo
prazo.
B.

D. Planejamento tributário
E.

qualidade do trabalho para atingir objetivos
estipulados.

Orçamento pensativo
C.

38 - Acerca do planejamento por cenários, pode-se

maneira como os recursos são utilizados e sua
relação com os resultados obtidos.

afirmar que se diferencia das demais abordagens

D. capacidade

tradicionais ao planejamento estratégico, uma vez que

de

alcançar

resultados

com

dispêndio máximo de recursos e esforços.

focaliza a:

E.

ampliação da capacidade financeira por meio
de associação com outras empresas.

A. Racionalidade e a estabilidade.
B.

Linearidade e a obediência.

42 - Assinale a alternativa abaixo que contempla

C.

Estabilidade e a harmonia.

questões vinculadas à governança corporativa:

D. Permanência e a certeza.
E.

A. A abordagem por processos é um trabalho de

Mudança e a incerteza.

curto prazo, e seus resultados aparecem de

39 - Assinale a alternativa CORRETA quanto à matriz

forma difícil e árdua.

que foi desenvolvida como uma metodologia capaz de

B. A implantação da Governança Corporativa

abordar tanto o ambiente externo como o ambiente

exige

comprometimento

interno da organização em termos de oportunidades e

funcionários principalmente da alta direção,

ameaças exógenas e de forças e fragilidades endógenas

pois mudanças na cultura, no controle e
hierarquia

A. Multifatorial
B.

Integração

C.

Proposição

empresa

todos

os

certamente

acontecerão.
C. O sistema de governança é um sistema de
pouca aplicabilidade.

D. SWOT
E.

da

de

D. Atualmente, as cooperativas que adotam o

Setorial

sistema de governança cooperativa não estão
obtendo bons resultados.

40 - Trata-se de uma estrutura organizacional que
também

constitui

governança

um

para

mecanismo

controlar

o

interno

E. Todas estão corretas

de

oportunismo

administrativo, uma vez que serve para monitorar as
decisões estratégicas dos gerentes responsáveis pelo
desempenho das várias unidades de negócios da
organização. O trecho acima se refere à estrutura:
A. Multidivisional
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43 -

atualmente

46 - Considerando a responsabilidade contábil, a

disponíveis quanto ao gerenciamento de banco de

elaboração e assinatura de qualquer documento ou

dados, assinale abaixo o programa de gerenciamento

demonstração contábil que contenha informações

de banco de dados que foi desenvolvido pela

preparadas de má-fé, inverídicas ou tendenciosas

Microsoft:

caracterizam-se como:

Considerando

os

programas

A. Oracle

A. Apenas infração administrativa.

B.

Postgress

B.

Ato criminoso.

C.

MySQL

C.

Apenas irregularidade administrativa.

D. Access
E.

D. Incorreção sanável sem consequências

Java

administrativas ou legais.
E.

Não

há

qualquer

possibilidade

de

44 - Considerando a Norma Brasileira de Contabilidade

responsabilização da pessoa que assinou o

T 10.8, a qual regula a contabilidade de cooperativas,

documento.

assinale a alternativa correta:

47 - Considerando as funções do Microsoft Excel
A. As cooperativas estão totalmente dispensadas
B.

2007, para elaborar uma tabela dinâmica por meio do

de realizar a escrituração contábil.

comando “Tabela Dinâmica”, deve ser acessado, em

O exercício social das Entidades Cooperativas é

primeiro lugar a guia:

fixado pelo Código Civil Brasileiro.
C.

D.

Os investimentos em Entidades Cooperativas

A. Início

de qualquer grau devem ser avaliados pelo

B.

Dados

custo de aquisição.

C.

Ferramentas

O resultado decorrente de recursos aplicados

D. Inserir

para complementar as atividades da Entidade

E.

Visualizar

Cooperativa está dispensado de escrituração
E.

contábil.

48 - Assinale abaixo a alternativa que apresenta o

Todas estão corretas.

formato de gravação de documentos utilizados pelo
Microsoft Excel:

45 - Considerando as definições das medidas de
posição e de dispersão em estatística, assinale a

A.

xls .

alternativa correta:

B.

doc.

C.

ppt.

A média geométrica somente tem significado

D.

msdos.

quando todos os valores da série de dados a

E.

exlce.

A.

que se aplica são positivos.
B.

A mediana não tem aplicabilidade prática na
estatística das cooperativas.

C.

D.

A média ponderada somente tem significado

49 - Dada a planilha abaixo, do Microsoft Excel,

quando todos os valores da série de dados a

assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta a

que se aplica são negativos.

ser utilizada para calcular o valor total apresentado na

A média aritmética não tem aplicabilidade

célula B7:

prática na estatística das cooperativas
E.

Todas estão incorretas.
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A. =TOTAL(B3+B6)
B.

=TOTAL(B3-B6)

C.

=SOMA(B3-B6)

D. =SOMA(B3:B6)
E.

=SOMATOTAL(B3+B6)

50 - Considerando os botões de comando do
Microsoft Excel, assinale a alternativa que apresenta o
comando “abrir”:
A.

Ctrl + O

B.

Ctrl + A

C.

Alt + W

D.

Alt + S

E.

Nenhuma das alternativas está correta

Questão Discursiva:
Os sete princípios do cooperativismo são as linhas
orientadoras por meio das quais as cooperativas levam
os seus valores à prática. Foram aprovados e utilizados
na época em que foi fundada a primeira cooperativa do
mundo, na Inglaterra, em 1844. Considerando
princípios do cooperativismo, disserte, pelo menos,
sobre cinco desses princípios.
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