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1). No ambiente das cooperativas, a cooperação pode ser tratada basicamente
sob duas formas. Marque a alternativa correta de como as formas se
apresentam.

a) Como voluntarismo/solidariedade; Como Econômica.
b) Como governamental; Como socialista.
c) Como adesão livre; Como solidariedade.
d) Como circular; Como vanguarda.
e) Como presente; Como futuro.
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2). O processo de participação do associado na cooperativa e nas estruturas de
gestão e governança envolvem custos. Marque a alternativa que indica estes
custos.

a) Custos econômicos.
b) Custos decisórios.
c) Custo de oportunidade do tempo e do trabalho do sócio.
d) Custos aleatórios.
e) Alternativas a, b e c estão corretas.
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3). Sobre a participação dos associados/cooperados na assembleia, marque a
alternativa correta.

a) Quanto maior o número de associados, menor é a participação.
b) Quanto mais distante o local da assembleia, maior a participação.
c) Quanto menor o número de associados idosos, menor a participação.
d) Quanto maior o salário individual, maior a participação.
e) Nenhuma alternativa está correta.
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4). Sobre esta definição: “Conjunto de rubricas criado pelo contador, para
atender às necessidades de registro dos fatos administrativos, de forma a
possibilitar a construção dos principais relatórios contábeis e atender a todos os
usuários da informação contábil”. Marque a alternativa que se refere a este
conceito.

a) Progressão salarial
b) Livro de relatórios
c) Plano de Contas
d) Agenda 21
e) Baixo assinado
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5). Marque a alternativa que cita as referências fundamentais do ambiente
cooperativista.

a) Participação democrática
b) Solidariedade
c) Independência e Autonomia
d) Somente solidariedade e democracia
e) Alternativas a, b e c estão corretas.
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6). Marque a alternativa correta. O cooperativismo rural tem sido visto como:

a) Ramo de atividade.
b) Mecanismo de modernização da agricultura.
c) Estratégia de crescimento econômico.
d) Instrumento de mudança social.
e) Alternativas b, c e d estão corretas.
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7). Como se constrói uma “identidade social”?

8). Quais as variáveis psicossociais?

9). Quais as etapas básicas de um processo de incubação de cooperativas?

10). Cite as duas formas de intervenção para se constituir uma cooperativa.
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1). No ambiente das cooperativas, a cooperação pode ser tratada basicamente
sob duas formas. Marque a alternativa correta de como as formas se
apresentam.

a) Como voluntarismo/solidariedade; Como Econômica.
b) Como governamental; Como socialista.
c) Como adesão livre; Como solidariedade.
d) Como circular; Como vanguarda.
e) Como presente; Como futuro.

A
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2). O processo de participação do associado na cooperativa e nas estruturas de
gestão e governança envolvem custos. Marque a alternativa que indica estes
custos.

a) Custos econômicos.
b) Custos decisórios.
c) Custo de oportunidade do tempo e do trabalho do sócio.
d) Custos aleatórios.
e) Alternativas a, b e c estão corretas.

E
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3). Sobre a participação dos associados/cooperados na assembleia, marque a
alternativa correta.

a) Quanto maior o número de associados, menor é a participação.
b) Quanto mais distante o local da assembleia, maior a participação.
c) Quanto menor o número de associados idosos, menor a participação.
d) Quanto maior o salário individual, maior a participação.
e) Nenhuma alternativa está correta.

A
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4). Sobre esta definição: “Conjunto de rubricas criado pelo contador, para
atender às necessidades de registro dos fatos administrativos, de forma a
possibilitar a construção dos principais relatórios contábeis e atender a todos os
usuários da informação contábil”. Marque a alternativa que se refere a este
conceito.

a) Progressão salarial
b) Livro de relatórios
c) Plano de Contas
d) Agenda 21
e) Baixo assinado

C
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5). Marque a alternativa que cita as referências fundamentais do ambiente
cooperativista.

a) Participação democrática
b) Solidariedade
c) Independência e Autonomia
d) Somente solidariedade e democracia
e) Alternativas a, b e c estão corretas.

E
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6). Marque a alternativa correta. O cooperativismo rural tem sido visto como:

a) Ramo de atividade.
b) Mecanismo de modernização da agricultura.
c) Estratégia de crescimento econômico.
d) Instrumento de mudança social.
e) Alternativas b, c e d estão corretas.

E
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7). Como se constrói uma “identidade social”?
8). Quais as variáveis psicossociais?
9). Quais as etapas básicas de um processo de incubação de cooperativas?
10). Cite as duas formas de intervenção para se constituir uma cooperativa.

7) A partir das vivências e percepções compartilhadas por um grupo no espaço e no
tempo. Assim, poderíamos salientar que ela é fruto da interação entre os indivíduos.

8) Cultura da cooperação; Coesão grupal; Investimento do sócio; Experiência
anterior dos sócios em relação ao tipo de atividade da cooperativa; Idade dos sócios
e Legitimação do poder na cooperativa.

9) Pré-incubação; Incubação e Desincubação.

10) Intervenção tutorial e Intervenção Participativa.


