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CADERNO DE PROVA   

222 - CONTADOR 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES: 
1. Confira se, além deste CADERNO DE PROVA referente ao cargo escolhido, que contém 50 questões objetivas e o 

CADERNO DA PROVA DISCURSIVA/ESTUDO DE CASO, você recebeu a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS DA 
PROVA OBJETIVA destinada à marcação das respostas da prova e a FOLHA DEFINITIVA DA PROVA 
DISCURSIVA/ESTUDO DE CASO.  

2. Ao terminar a conferência do CADERNO DE PROVA, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao Fiscal 
de Sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.  

3. Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem na FOLHA DEFINITIVA DE 
RESPOSTAS. Em caso de divergência, notifique imediatamente o Fiscal. Após a conferência, assine seu nome nos 
espaços próprios da FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, utilizando, de preferência, caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul. 

4. Não dobre, não amasse e nem manche a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e a FOLHA DEFINITIVA DA PROVA 
DISCURSIVA/ESTUDO DE CASO. Elas somente poderão ser substituídas caso estejam danificadas na barra de 
reconhecimento para leitura óptica. 

5. Na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida para a 
resposta, preenchendo todo o espaço do retângulo à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Para cada uma das 
questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. Apenas uma responde 
adequadamente à questão.  

6. Não serão computadas na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS as questões não respondidas, nem as que contenham 
mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta, com emenda ou rasura, ainda que legível, dupla marcação 
e campo de marcação não preenchido integralmente. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

7. As provas terão duração máxima de 4 (quatro) horas, compreendendo a Prova Objetiva e a Prova de Discursiva/Estudo 
de Caso. Não será concedido tempo adicional visando a cópia ou a transcrição das respostas. 

8. Você somente poderá deixar o local após 60 minutos do início da aplicação da prova. 

9. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE PROVA, a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e a 
FOLHA DEFINITIVA DA PROVA DISCURSIVA/ESTUDO DE CASO, que serão utilizadas para a correção de sua prova.  

10. O CADERNO DE PROVA NÃO poderá ser levado. Anote suas opções de respostas na Folha de Rascunho, disponível na 
segunda página deste CADERNO DE PROVA, se desejar. Não será admitido qualquer outro meio de anotação para este 
fim. O MODELO DO CADERNO DE PROVA será publicado no endereço eletrônico 
https://ckmservicos.selecao.net.br/informacoes/15/, permanecendo disponível, tão somente, até o término do prazo 
recursal desta etapa. 

11. Ao sair da sala no término da prova, enquanto estiver dentro da unidade, você não poderá utilizar o sanitário e nem o 
telefone celular. 

12. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e 
exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. Para água ou banheiro: levante a mão e aguarde sentado até que o 
fiscal de sala autorize sua saída com o fiscal de corredor. 

13. Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova ou nas dependências (corredor, banheiro etc.) 
do local de prova, de: telefone celular, relógio digital, pager, bipe, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, 
palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. OS 
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DEVEM ESTAR DESLIGADOS E ACONDICIONADOS NO SACO PORTA 
OBJETOS. Caso seja identificado algum aparelho ligado ou tocando durante a prova, o candidato portador de tal 
aparelho deverá retirar-se da sala de provas, sendo ELIMINADO do Processo Seletivo. 

14. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso um dos 3 (três) candidatos insista em sair do 
local de aplicação das provas, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Sala e pelo Coordenador de 
Unidade, cujos nomes e assinaturas também devem constar neste documento. 

15. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente CADERNO ou na FOLHA 
DEFINITIVA DE RESPOSTAS poderá implicar a anulação da sua prova. 
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FOLHA DE RASCUNHO 
 

O Candidato poderá levar esta folha. 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

� Data/Horário de Publicação Gabarito Preliminar / provas: 03/07/2017 

� Prazo de recursos – gabarito preliminar: 04/07/2017 a 05/07/2017. 

� O Caderno de Questões estará disponível para impressão no período aberto a recursos. 

� Demais datas consulte o Cronograma do certame. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO (Marque suas respostas no quadro abaixo para posterior consulta/conferência) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                         

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Utilize o texto abaixo para responder as questões de 
01 a 10. 
 
Se eu fosse eu 
Clarice Lispector 
Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a 
procura revela-se inútil, pergunto-me: se eu fosse eu e 
tivesse um papel importante para guardar, que lugar 
escolheria? Às vezes dá certo. Mas muitas vezes fico tão 
pressionada pela frase "se eu fosse eu", que a procura do 
papel se torna secundária, e começo a pensar, diria 
melhor SENTIR. 
E não me sinto bem. Experimente: se você fosse você, 
como seria e o que faria? Logo de início se sente um 
constrangimento: a mentira em que nos acomodamos 
acabou de ser movida do lugar onde se acomodara. No 
entanto já li biografias de pessoas que de repente 
passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de 
vida.  
Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me 
cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia 
teria mudado. Como? Não sei. 
Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso 
contar. Acho por exemplo, que por um certo motivo eu 
terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu daria tudo 
que é meu e confiaria o futuro ao futuro.  
"Se eu fosse eu" parece representar o nosso maior perigo 
de viver, parece a entrada nova no desconhecido.  
No entanto tenho a intuição de que, passadas as 
primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos 
enfim a experiência do mundo. Bem sei, 
experimentaríamos enfim em pleno a dor do mundo. E a 
nossa dor aquela que aprendemos a não sentir. Mas 
também seríamos por vezes tomados de um êxtase de 
alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não, 
acho que já estou de algum modo adivinhando, porque me 
senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que 
se tem diante do que é grande demais. 

(Fonte: <https://pensador.uol.com.br/frase/MzY1MTYz/>. Acesso em 
12/05/2017) 

Questão 01 
O texto apresentado é um(a): 
A Notícia. 
B Biografia. 
C Conto. 
D Fábula. 
E Romance. 
Questão 02 
De acordo com o texto, é correto afirmar que o Eu Lírico: 
A Celebra que todas as pessoas deviam deixar de 

seguir os mesmos padrões. 
B Aprofunda suas questões acerca da identidade das 

pessoas no jeito como elas agem. 
C Acredita que, se ele fosse ele mesmo, tudo nele seria 

diferente, até sua fisionomia. 
D Considera que ninguém age como gostaria porque se 

sente pressionado e triste. 
E Começa uma história sobre o comportamento humano 

para, enfim, procurar um papel. 
Questão 03 
De acordo com o texto apresentado, é correto afirmar que 
seu objetivo é: 
A Entreter o leitor. 
B Informar o leitor. 
C Convencer o leitor de sua tese. 
D Levar o leitor à reflexão. 
E Argumentar com o leitor. 
 
 

Questão 04 
“’Se eu fosse eu’ parece representar o nosso maior perigo 
de viver, parece a entrada nova no desconhecido”. De 
acordo com o trecho apresentado, retirado do texto, 
assinale a alternativa correta: 
I O “perigo de viver” refere-se à ideia de agir sendo 

você mesmo, sem paradigmas sociais. 
II A “entrada nova ao desconhecido” refere-se a 

conhecer novos lugares e conhecer pessoas. 
III A sentença retrata o medo do ser humano de ser ele 

mesmo e não ser aceito pelo meio em que vive. 
IV O trecho se refere ao medo da morte, desconhecida 

ao homem, que só podemos evitar sendo nós 
mesmos. 

Estão corretas somente as alternativas: 
A I e II. 
B I e IV. 
C II e III. 
D II e IV. 
E I e III. 
Questão 05 
“Não, acho que já estou de algum modo adivinhando, 
porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de 
pudor que se tem diante do que é grande demais”. De 
acordo com o trecho apresentado, é correto afirmar que a 
autora se refere à/ao: 
A Felicidade de ajudar alguém. 
B Medo de ser você mesmo. 
C Grandeza da alma em sua plenitude. 
D Facilidade da imaginação humana. 
E Os sentimentos da autora. 
Questão 06 
Toda a reflexão do Eu Lírico se faz a partir 
A de quando percebeu que não se sentia bem. 
B de acreditar que não estava bem sendo verdadeiro. 
C de um encontro que teve com pessoas que mudaram 

totalmente. 
D da perda de um papel, ou seja, um fato cotidiano. 
E da perda de seu medo de viver, e passar a ser ele 

mesmo. 
Questão 07 
“No entanto já li biografias de pessoas que de repente 
passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de 
vida”. A conjunção destacada pode ser substituída, de 
acordo com o contexto e sem perda de significado, por: 
A Embora. 
B Mas. 
C Por isso. 
D Logo. 
E Além de. 
Questão 08 
“No entanto tenho a ________ de que, passadas as 
primeiras chamadas ________ da festa que seria, 
teríamos enfim a ________ do mundo”. Assinale a 
alternativa que completa corretamente as lacunas: 
A intuição; loucuras; experiência 
B esperança; fases; dor 
C impressão; semanas; beleza 
D maneira de pensar; impressões; plenitude 
E fé; lembranças; consciência 
Questão 09 
Sobre o texto apresentado, é correto afirmar que: 
A A autora foca em assuntos sentimentais, 

introspectivos. 
B A autora foca em problemas sociais, paradigmas que 

sufocam o ser humano. 
C O foco do texto é o egoísmo do ser humano em agir 

com falta de sinceridade. 
D O texto foca o desenvolvimento do “eu” e como se 

conectar ao outro. 
E A composição do texto remete à luta diária do homem 

contra o impulso de se perder de si mesmo. 
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Questão 10 
“... senti uma espécie de pudor que se tem diante do que 
é grande demais”. O termo destacado pode ser 
substituído, sem perda de significado e de acordo com o 
contexto, por: 
A inocência 
B castidade 
C seriedade 
D virtude 
E constrangimento 
Questão 11 
Observe a tirinha a seguir e responda: 

 
(Fonte: <https://nossomundoido.blogspot.com.br/2014/09/tirinhas-calvin-

e-haroldo.html>. Acesso em 12/05/2017) 
Sobre a tirinha, é correto afirmar que: 
A Calvin critica seu pai por não passar mais tempo com 

ele, e liga para perguntar se há a possibilidade de ele 
sair em um dia lindo. 

B Calvin faz inveja ao seu pai, criticando a forma como 
ele não pode, como adulto, deixar suas 
responsabilidades para curtir o dia. 

C Calvin liga para o pai somente para lhe informar como 
está o tempo, como uma forma de se manter próximo 
ao pai que trabalha muito. 

D Calvin liga ao pai para revelar que o dia está lindo, 
mas se compadece pelo pai estar trancado em um 
escritório sem poder aproveitar o dia. 

E Calvin liga para chamar seu pai para brincar, mas 
prefere que ele continue trabalhando e, por isso, 
desliga rapidamente o telefone. 

Questão 12 
Qual figura de linguagem está presente no trecho da 
canção a seguir: “Do berro, do berro que o gato deu, 
MIAU!” 
A Prosopopeia. 
B Metáfora. 
C Onomatopeia. 
D Antítese. 
E Metonímia. 
Questão 13 
Assinale, entre as alternativas a seguir, a que apresenta 
um substantivo abstrato destacado: 
A Todas as cadeiras da sala de aula quebravam. 
B Ela adorou os doces que seu namorado lhe deu de 

presente. 
C Carlos desejou viver ao lado de sua amada para 

sempre. 
D Juliana estava triste com a ausência de seus pais na 

cidade. 
E O amor que Ana sentia por ele era indescritível. 
Questão 14 
Analise a oração a seguir e assinale que figura de 
linguagem ela apresenta: “Os jogadores estão morrendo 
de sede no campo.” 
A Hipérbole. 
B Ironia. 
C Metáfora. 
D Antítese. 
E Prosopopeia. 
 
 
 

Questão 15 
De acordo com a oração a seguir: “A morosidade das 
entregas naquela semana a deixou impaciente”, assinale 
o antônimo correto do termo destacado: 
A Demora. 
B Maneira. 
C Rapidez. 
D Beleza. 
E Tradição. 
Questão 16 
Assinale, entre as alternativas a seguir, a que se encontra 
grafada incorretamente de acordo com a norma padrão da 
língua portuguesa: 
A O aumento na diciplina era imprescindível para a 

ordem da escola. 
B Com o auxílio de sessenta por cento da diretoria, a 

reunião se encerrou. 
C Fascinada pelas flores da primavera, Karen discutiu e 

mudou de profissão. 
D A expressão de Juliana estava mais próxima ao 

cansaço do que à excitação. 
E O excesso de bebida em Carlos o deixou suscetível a 

outras doenças. 
Questão 17 
Observe a tirinha abaixo: 

 
(Fonte: <http://blogdoxandro.blogspot.com.br/2009/07/tiras-n630hagar-

chris-browne.html>. Acesso em 09/05/2017.) 
De acordo com a tirinha, qual o sentido das reticências no 
trecho “Tudo são negócios...”? 
A Expressa a ideia de confusão, pois, de acordo com o 

contexto, o personagem também não sabe a resposta 
para a pergunta feita. 

B Transmite um sentimento de indiferença, pois, para 
Hagar, tanto faz a presença do advogado no bar ou 
não. 

C Expressa incompreensão sobre o que está 
acontecendo no lugar, pois, de acordo com o 
contexto, Hagar estaria preocupado. 

D Passa preocupação com as pessoas do local, pois 
Hagar teria informações para falar sobre o advogado 
que não quis dizer. 

E Passa um pensamento ou ideia que ficou por terminar 
e a omissão de algo que podia ser escrito, mas que 
não foi. 

Questão 18 
Analise as orações a seguir e assinale a que contém 
sublinhado um advérbio de modo: 
A Crianças em situação de risco ficam em 

condições terrivelmente cruéis. 
B Ela regava diariamente as flores com amor, na 

esperança de fazê-las crescer. 
C Primeiramente, Jonas abriu a reunião com um 

discurso bem entusiasmado. 
D Carlos provavelmente saiu para beber com os 

amigos na sexta-feira. 
E Ele não pensou que ela realmente fosse abandoná-

lo, mas ela se foi. 
Questão 19 
De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, 
assinale a alternativa que se apresenta incorreta sobre o 
uso da crase: 
A Ele foi à Bahia pela primeira vez e adorou. 
B Ela precisou ficar à escrever seu novo livro. 
C Maria não quis ir àquela padaria, pois era ruim. 
D João precisou ficar atento às tortas no forno. 
E Otávio não pôde ir às festas de primavera. 
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Questão 20 
“As flores estavam lindas na janela”. Assinale a 
alternativa que corresponde, respectivamente, às classes 
de palavras dos termos destacados no contexto do 
excerto dado: 
A Artigo; verbo. 
B Pronome; adjetivo. 
C Substantivo; verbo. 
D Adjetivo; pronome. 
E Numeral; substantivo. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 21 
Algumas páginas têm em sua URL o prefixo "http"; já 
outras, o prefixo "https". Essa diferença está relacionada à 
segurança.  Assinale a alternativa correta sobre esse 
assunto: 
I https é um protocolo que criptografa os dados 

trafegados entre cliente e servidor, e, por isso, 
transações seguras devem utilizar o protocolo https; 

II https é utilizado exclusivamente por instituições 
governamentais; 

III http é tão seguro quanto ao https; https é apenas um 
protocolo mais recente; 

IV devemos evitar transações com cartão de crédito em 
sites https, pois um hacker pode roubar nossos dados. 

Está(ao) correta(s) somente a(s) afirmativa(s): 
A II e IV. 
B III. 
C I. 
D I e III. 
E III e IV. 
Questão 22 
Para acessar a internet, é possível utilizar outros 
navegadores instalados no computador que não o Internet 
Explorer, navegador padrão. Sobre esse tema, assinale a 
alternativa que corresponde a um navegador da internet. 
A Safari. 
B Media Player. 
C Windows Explorer. 
D Filezilla. 
E Linux Ubuntu. 
Questão 23 
O código que identifica cada um dos computadores 
conectados a Internet é denominado endereço: 
A RB. 
B URL. 
C IP. 
D Host. 
E HTTP. 
Questão 24 
Analise as afirmações a seguir e assinale qual o 
procedimento correto para configurar as margens da 
página de um documento no Word: 
I Clicar na guia Inserir e, em seguida, clicar no botão 

Margens. 
II Utilizar o atalho ctrl + b. 
III Clicar na guia Layout e, em seguida, no botão 

Margens. 
IV Clicar na guia Exibir e, em seguida, no botão 

Margens. 
Está(ao) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A III. 
B I e III. 
C IV. 
D I e II. 
E II e IV. 

Questão 25 
Analise a situação a seguir e assinale a alternativa 
correta: 
Você está utilizando uma planilha no Excel e precisa fazer 
a multiplicação da quantidade com o valor, para obter o 
total. Qual função do Excel você deve utilizar na célula 
D2? 
A 1 = multiplicar(b2;c2) 
B 1 = PROD(B2:C2) 
C 1 = PROCV(B2*C2) 
D = C2 : C2 
E 1 =MULT(B2; C2) 
Questão 26 
Sobre a Missão do SESCOOP/DF, é correto afirmar que 
pretende: 
A Beneficiar, nos próximos 2 anos, mais de 45 mil 

pessoas ligadas, direta ou indiretamente, ao 
cooperativismo brasiliense. 

B Divulgar o cooperativismo, seus valores e benefícios à 
sociedade por meio de projetos comerciais difundidos 
em todo o estado. 

C Promover a cultura cooperativista e o 
aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvimento 
das cooperativas do DF. 

D Desenvolver as cooperativas do DF, mantendo as 
taxas de lucro destas favoráveis para o 
desenvolvimento econômico da região. 

E Expandir a cultura cooperativista para todo o Brasil, 
promovendo cursos de gestão e cidadania para a 
população em geral. 

Questão 27 
Referente aos valores organizacionais do SESCOOP/DF, 
assinale a alternativa correta: 
I fidelidade aos princípios e à doutrina cooperativista; 
II compromisso com a inovação e resultados; 
III desenvolvimento e valorização do lucro; 
IV transparência e austeridade. 
Estão corretas as afirmativas: 
A II, III e IV, apenas. 
B I, II e III, apenas. 
C I, III e IV, apenas. 
D I, II e IV, apenas. 
E I, II, III e IV. 
Questão 28 
Analise o trecho a seguir: 
Visão do Cooperativismo: “Em 2020, o cooperativismo 
será reconhecido por sua ___________, integridade e 
capacidade de promover a __________ dos cooperados e 
da _____________". 

Disponível em: 
http://www.dfcooperativo.coop.br/conteudo.jsp?idarea=2&idnoticia=9 

Assinale a alternativa cujos elementos completam, correta 
e respectivamente, as lacunas acima: 
A competitividade – felicidade – sociedade 
B eficiência – qualidade de vida – região 
C gestão – cidadania – cidade de Brasília 
D organização – boa gestão – nação 
E transparência – austeridade – instituição 
Questão 29 
Quanto a Auditoria Interna, assinale a alternativa que 
complete corretamente os espaços abaixo: 
Os testes ____________visam a obtenção de uma 
razoável segurança de que os controles internos 
estabelecidos pela administração estão 
em______________, inclusive quanto ao seu 
cumprimento pelos funcionários da Entidade. 
A de observância; efetivo funcionamento. 
B de verificação; conformidade com o normal. 
C do auditor; conformidade com a normal legal. 
D essenciais; efetivo funcionamento. 
E substanciais; conformidade com o normal. 
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Questão 30 
Antes de ingressar em uma cooperativa, o candidato a 
associado deve tomar precauções e assumir algumas 
responsabilidades, dentre as quais: 
I procurar conhecer o estatuto, o regimento interno, se 

houver, ou as decisões das assembleias anteriores ao 
seu ingresso na cooperativa; 

II contribuir, a partir do seu ingresso, com o rateio das 
despesas de manutenção da cooperativa; 

III comprometer-se com os objetivos da cooperativa para 
o que deve se considerar sócio, dono, usuário e, 
eventualmente, administrador ou fiscal dela; 

IV ler as atas de reuniões dos órgãos de administração e 
fiscalização de cooperativa. 

Estão corretas as afirmativas: 
A I, II e III, apenas. 
B II, III e IV, apenas. 
C I, II, III e IV. 
D I, III e IV, apenas. 
E II e III, apenas. 
Questão 31 
Com base no decreto Lei nº 5.452/43, previsto pela CLT, 
as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social são realizadas: 
I para explicar a demissão do trabalhador; 
II na data-base; 
III no caso de rescisão contratual; 
IV a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador. 
Está(ao) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A II. 
B III. 
C IV. 
D I e IV. 
E I. 
Questão 32 
As cooperativas possuem 3 classificações: singulares; 
centrais ou federações; confederações; nesse sentido é 
correto afirmar que: 
A Confederações (ou de 3º grau): Constituídas de pelo 

menos 3 (três) centrais. 
B Singulares (ou de 1º grau): são aquelas constituídas 

por no mínimo 50 (cinquenta) pessoas. 
C Centrais / Federações (ou de 2º grau): são aquelas 

constituídas por no mínimo 8 (oito) singulares. 
D Singulares (ou de 1º grau): são aquelas constituídas 

por no mínimo 30 (trinta) pessoas. 
E Confederações (ou de 3º grau): são aquelas 

constituídas por no mínimo 5 (cinco) singulares. 
Questão 33 
Assinale a alternativa incorreta sobre o salário-
maternidade.  
A O salário-maternidade é um benefício pago às 

seguradas que acabaram de ter um filho, seja por 
parto ou adoção, ou aos segurados que adotem uma 
criança. 

B Caso não possa comparecer ao INSS, você tem a 
opção de nomear um procurador para fazer o 
requerimento em seu lugar. 

C O salário maternidade será devido ao adotante do 
sexo masculino, para adoção ou guarda para fins de 
adoção ocorrida a partir de 25/10/2013, data da 
publicação da Lei nº 12.873/2013. 

D O chamado “período de graça” é o prazo no qual o 
segurado necessita fazer a solicitação do benefício, 
tendo como prazo 120 dias após o início da gestação. 

E Em situação de adoção ou parto de mais de uma 
criança, o segurado terá direito somente ao 
pagamento de um salário maternidade. 

 
 

Questão 34 
Sobre o ingresso nas cooperativas, assinale V 
(verdadeiro) ou F (falso) para as afirmações a seguir: 
(__) É livre a todos que desejarem utilizar os serviços 
prestados pela sociedade, desde que adiram aos 
propósitos sociais e preencham as condições 
estabelecidas no estatuto. 
(__) Não poderão ingressar no quadro das cooperativas 
os agentes de comércio e empresários que operem no 
mesmo campo econômico da sociedade cooperativa. 
(__) Devem ser observadas, ainda, as capacidades civil e 
penal do candidato, bem como suas condições financeiras 
e seu perfil familiar. 
(__) O interessado será admitido no quadro social da 
cooperativa depois da sua assinatura no livro de 
matrícula. 
Assinale a sequência correta para as afirmações dadas, 
de cima para baixo: 
A V, F, F, V. 
B V, V, V, V. 
C F, V, F, F. 
D F, F, V, V. 
E V, V, F, V. 
Questão 35 
Em relação ao Sistema S, leia as afirmações a seguir.  
I trabalha para o aprimoramento e o desenvolvimento 

de ONGs, cooperativas e empresas do Simples 
Nacional, promovendo a capacitação profissional para 
estas exercerem funções técnicas e administrativas;  

II formadas por organizações criadas pelos setores 
produtivos (indústria, comércio, agricultura, 
transportes e cooperativas), as entidades desse 
sistema oferecem cursos de capacitação em áreas de 
interesse dos principais setores produtivos; 

III conta com uma rede de escolas, laboratórios e 
centros tecnológicos espalhados por todo o território 
nacional, permitindo, assim, o aperfeiçoamento 
profissional por meio de um modelo de ensino que 
prepara as pessoas para o mundo do trabalho; além 
disso, contribui para atualizar ou complementar os 
conhecimentos que o trabalhador já possui. 

Está correto o apresentado em: 
A I e II, apenas. 
B II e III, apenas. 
C III e I, apenas. 
D Somente I. 
E Somente II. 
Questão 36 
A receita se classificará nas seguintes categorias 
econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital. 
Nesse aspecto, relacione a coluna da direita com a da 
esquerda. Em seguida, assinale a sequência correta de 
resposta, de cima para baixo. 

1) Receitas Correntes 
2) Receitas de Capital 

(__) Alienação de bens. 
(__) Amortização de empréstimos. 
(__) Contribuições de Melhoria. 
(__) Impostos. 
(__) Operações de crédito. 
(__) Taxas. 

 
A 1 – 2 – 2 – 1 – 2 – 2  
B 2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 2  
C 2 – 2 – 1 – 1 – 2 – 1  
D 2 – 2 – 2 – 2 – 1 – 1  
E 1 – 1 – 1 – 2 – 2 – 1  
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Questão 37 
De acordo com o que dispõe a lei sobre os créditos 
adicionais, assinale a alternativa correta. 
A A abertura dos créditos suplementares e especiais 

depende da existência de recursos disponíveis para 
ocorrer a despesa, e será precedida de exposição 
justificativa. 

B Os créditos suplementares são destinados a 
despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária específica. 

C Os créditos especiais são os destinados a despesas 
urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção 
intestina ou calamidade pública. 

D Os créditos extraordinários são os destinados ao 
reforço de dotação orçamentária, e serão autorizados 
por lei e abertos por decreto executivo. 

E À apuração dos recursos utilizáveis, provenientes de 
excesso de arrecadação, somar-se-á a importância 
dos créditos extraordinários abertos no exercício.  

Questão 38 
Em conformidade com a lei, as dotações destinadas a 
aquisição de imóveis ou de bens de capital já em 
utilização, de títulos representativos do capital de 
empresas ou entidades de qualquer espécie, já 
constituídas, quando a operação não importe aumento do 
capital, constituição ou aumento do capital de entidades 
ou empresas que visem a objetivos comerciais ou 
financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros, 
são classificadas como: 
A Despesas de custeio.  
B Inversões financeiras. 
C Transferências correntes. 
D Despesa de capital. 
E Despesa patrimonial. 
Questão 39 
Analise os itens a seguir: 
I a cobertura dos déficits de manutenção das empresas 

públicas, de natureza autárquica ou não.  
II as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os 

preços de mercado e os preços de revenda, pelo 
Governo, de gêneros alimentícios ou outros materiais. 

III as dotações destinadas ao pagamento de 
bonificações a produtores de determinados gêneros 
ou materiais. 

IV a ajuda financeira, a qualquer título, a empresa de fins 
lucrativos cuja concessão tenha sido vetada em lei 
especial. 

De acordo com os itens dados, consideram-se igualmente 
como subvenções econômicas o que está contido em: 
A I, II, III e IV. 
B III e IV, apenas. 
C I, II e III, apenas. 
D I e II, apenas. 
E II, apenas. 
Questão 40 
Segundo a lei, para efeito de classificação da despesa, 
considera-se material permanente o de duração  
A inferior a dois anos. 
B superior a cinco anos. 
C superior a dez anos.  
D superior a dois anos. 
E superior a vinte anos. 
 
 
 
 
 

Utilize a lei 11.638/07 para responder às questões de 41 a 
45. 
 
Questão 41 
Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos da 
lei, a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle 
comum que tiver, no exercício social anterior, ativo total  
A superior a  R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). 
B acima de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 

reais). 
C superior a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões). 
D superior a R$ 3.600.000,00 (Três milhões e 

seiscentos mil reais).  
E superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta 

milhões de reais). 
Questão 42 
Quando o saldo das reservas de lucros suplantar o capital 
social, cabe à Assembleia deliberar sobre a aplicação do 
excesso, apenas, para 
A integralização ou aumento do capital social e na 

distribuição de dividendos. 
B aumento do patrimônio líquido, pagamento de 

dividendos e investimento em pesquisa e inovação. 
C aquisição de maquinários, distribuição de dividendos e 

integralização do capital social.  
D integralização ou aumento do capital social, 

pagamento de dividendos e investimento em 
organizações não governamentais. 

E aumento do capital social da entidade, distribuição de 
dividendos e investimentos em programas sociais 
voltados para os colaboradores.  

Questão 43 
Segundo a lei, uma das demonstrações indicará “O valor 
da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição 
entre os elementos que contribuíram para a geração 
dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, 
acionistas, governo e outros, bem como a parcela da 
riqueza não distribuída”. 
O conceito, em conformidade com o trecho dado, é 
evidenciado na demonstração 
A do Limite do Saldo das Reservas de Lucro. 
B na Reserva de Lucros a Realizar. 
C nas permutações do Patrimônio Líquido.  
D do valor adicionado.  
E nas mutações do Ativo Circulante. 
Questão 44 
De acordo com as opções a seguir, qual delas não 
compõe o patrimônio líquido? 
A Capital social. 
B Dividendos a distribuir.  
C Prejuízos acumulados. 
D Ações em tesouraria. 
E Reservas de lucros. 
Questão 45 
A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do 
balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) 
não será obrigada à elaboração e publicação   
A da demonstração dos fluxos de caixa. 
B da demonstração de resultados do exercício.  
C do ativo permanente.  
D do balanço patrimonial.  
E do valor adicionado. 
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Questão 46 
Sobre as competências constitucionais do Tribunal de 
Contas da União –TCU, relacionadas direta ou 
indiretamente ao exame e julgamento de contas, analise 
as afirmativas a seguir: 
I fiscalização das contas nacionais das empresas 

supranacionais; 
II apuração de denúncias apresentadas por qualquer 

cidadão, partido político, associação ou sindicato 
sobre irregularidades ou ilegalidades; 

III julgamento das contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos e 
privados. 

Está correto o que se afirma em: 
A I, II e III. 
B III, apenas. 
C I e II, apenas. 
D I, apenas. 
E II, apenas. 
Questão 47 
De acordo com os conceitos de impostos, taxas e 
contribuições, analise as assertivas a seguir: 
I Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato 

gerador uma situação independentemente de 
qualquer atividade estatal específica, relativa ao 
contribuinte. 

II Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 
cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada. 

III As taxas de melhorias são tributos cobrados pela 
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, 
para fazer face ao custo de obras públicas de que 
decorra a valorização imobiliária. 

IV Contribuições parafiscais são tributos utilizados para 
financiar atividades públicas. Como exemplo, 
podemos citar contribuições para alguma atividade 
desenvolvida pelo SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE 
etc. 

Está incorreto apenas o que se afirma em: 
A III. 
B I, II e III. 
C III e IV. 
D IV. 
E I e II. 
Questão 48 
Acerca da escrituração, em Contabilidade Geral, analise 
os dados a seguir: 
• data de operação; 
• conta a ser debitada; 
• conta a ser creditada; 
• histórico da operação, mencionando os documentos 

com probatórios da operação; 
• valor da operação em moeda. 
As informações dadas se referem ao(às) 
A método das partidas dobradas. 
B lançamento das partidas dobradas no razonete. 
C formalidades de preenchimento do livro razão.  
D requisitos necessários de uma partida de Diário. 
E formalidades de preenchimento do balancete de 

verificação. 
 
 

Questão 49 
De acordo com a estrutura de contas dos Ativos 
Circulante e Não Circulante, relacione a coluna da direta 
com a da esquerda. Em seguida, assinale a sequência 
correta, de cima para baixo: 
1) ATIVO 

CIRCULANTE 
2) NÃO 

CIRCULANTE 

(__) Caixa 
(__) Investimentos. 
(__) adiantamentos de 

Suprimento. 
(__) Bens Móveis. 
(__) Estoques. 
(__) Parcelamento de Débitos. 
(__) Tributos e Contribuições a 

Recuperar. 
(__) Bens Imóveis. 
 

A 2 – 2 – 1 – 2 – 2 – 2 – 2 – 1  
B 1 – 1 – 1 – 2 – 1 – 2 – 2 – 2  
C 2 – 1 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 2  
D 1 – 2 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 
E 1 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2  
Questão 50 
É representado pelas dívidas a longo prazo, ou seja, as 
dívidas fundadas, que compreendem as obrigações a 
serem pagas após o exercício seguinte.  
O trecho dado conceitua o(a) 
A patrimônio líquido. 
B passivo não circulante. 
C passivo circulante. 
D variação patrimonial diminutiva. 
E ativo não circulante.  
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038 CADERNO DE PROVA  

DISCURSIVA/ESTUDO DE CASO  

 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 
 

 

1 Confira se, além da PROVA DISCURSIVA/ESTUDO DE CASO, você recebeu a FOLHA DEFINITIVA DA PROVA 
DISCURSIVA/ESTUDO DE CASO. 
 

2 Preencha corretamente os dados solicitados na FOLHA DEFINITIVA DA PROVA DISCURSIVA/ESTUDO DE CASO. 
 

3 Assine seu nome nos espaços próprios na FOLHA DEFINITIVA DA PROVA DISCURSIVA/ESTUDO DE CASO, 
utilizando, de preferência, caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
 

4 As provas terão duração máxima de 4 (quatro) horas, compreendendo a Prova Objetiva e a Prova Discursiva/Estudo de 
Caso, sendo a permanência mínima na sala de aplicação de 1 (uma) hora após o seu início. Não será concedido tempo 
adicional visando a cópia ou a transcrição das respostas.  

5 Leia atentamente a REFLEXÃO DE APOIO e a PROPOSTA DA PROVA DISCURSIVA/ESTUDO DE CASO, selecione, 
organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para sustentar suas idéias e pontos de vista. Em seguida estruture 
seu texto em Língua Portuguesa, observando a correção de linguagem, a clareza e a coerência do texto produzido. A 
não realização da PROVA DISCURSIVA/ESTUDO DE CASO em Língua Portuguesa implicará a eliminação automática 
do candidato. 
 

6 Use os espaços para rascunho indicados na folha de rascunho. Em seguida, transcreva a sua resposta para a FOLHA 
DEFINITIVA DA PROVA DISCURSIVA/ESTUDO DE CASO, nos locais apropriados, pois não serão avaliados 
fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 
 

7 Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta para escrever a sua resposta na FOLHA DEFINITIVA DA PROVA 
DISCURSIVA/ESTUDO DE CASO. 
 

8 Escreva no espaço apropriado da FOLHA DEFINITIVA DA PROVA DISCURSIVA/ESTUDO DE CASO, obedecendo ao 
número de linhas delimitado. 
 

9 Você não poderá fazer nenhuma marcação (nome, número, etc.) na FOLHA DEFINITIVA DA PROVA 
DISCURSIVA/ESTUDO DE CASO, a não ser no espaço a isso reservado, sob pena de ter sua prova anulada. 
 

10 Dê um título ao seu texto. O título não será contado como linha. 
 

11 O candidato deverá redigir texto de no mínimo 30 (trinta) e, no máximo, 50 (cinquenta) linhas, sendo desconsiderado 
para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a 
extensão de 50 (cinquenta) linhas permitidas para a elaboração do texto. 

13 Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, nem a consulta a livros, 
revistas, folhetos e anotações. 
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REFLEXÃO DE APOIO 
 

 
Conceito de Governança Cooperativa 
Trata-se de um modelo de direção estratégica, fundamentado nos valores e princípios cooperativistas, que estabelece 
práticas éticas visando garantir a consecução dos objetivos sociais e assegurar a gestão da cooperativa de modo 
sustentável em consonância com os interesses dos cooperados. 
A adoção da boa prática de Governança na cooperativa garante a aplicação da autogestão no Sistema Cooperativista 
Nacional e tem por finalidades: 
• Ampliar a transparência da administração da sociedade cooperativa; 
• Facilitar o desenvolvimento e a competitividade das cooperativas; 
• Contribuir para a sustentabilidade e perenidade do modelo cooperativista; 
• Aprimorar a participação do cooperado no processo decisório; 
• Obter melhores resultados econômico-financeiros; 
• Incentivar a inovação e proporcionar a melhoria da qualidade dos serviços ao quadro social; 
• Aplicar a responsabilidade social como integração da cooperativa com a sociedade civil. 
 
 

Disponível em: http://www.somoscooperativismo.coop.br/arquivos/Publicacoes/Manual_Boas-Praticas.pdf 

 
 

 
 
 
 

PROPOSTA PROVA DISCURSIVA/ESTUDO DE CASO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baseando-se no excerto acima e em seus conhecimentos, redija um texto dissertativo no qual você discorra sobre a 
importância da governança cooperativa e quais as inovações necessárias para que a população em geral 
conheça melhor o modelo de organização cooperativista. Seu texto deve conter entre 30 (trinta) linhas, no mínimo, e 
50 (cinquenta) linhas, no máximo, e obedecer à norma culta da Língua Portuguesa. 
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