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1) Marque a alternativa que indica o tipo de perícia que tem este conceito:
“Realizada fora do âmbito do poder judicial e trata dos interesses de pessoas
físicas ou jurídicas, com finalidade de demonstrar a veracidade ou não do fato
previamente especificado”.

a) Perícia semijudicial
b) Perícia extrajudicial
c) Perícia policial
d) Perícia arbitral
e) Perícia judicial

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

3). Cite as duas formas de intervenção para se constituir uma cooperativa.

4). Qual a diferença de Fraude e Erro, de acordo com Sá (2011), sobre Perícia 
contábil em cooperativas?

5) O que é Perícia contábil?
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2) ETAPAS DO PROCESSO DE INCUBAÇÃO: Pré-incubação; Incubação e
Desincubação.

3) FORMAS DE INTERVENÇÃO: Intervenção tutorial e Intervenção Participativa.

4) De acordo com Sá (2011) “Fraude é uma ação premeditada para lesar alguém,
enquanto o erro é uma ação involuntária, sem intuito de causar dano”.

5) PERÍCIA CONTÁBIL: Instrumento técnico-científico de constatação, prova ou
demonstração, quanto à veracidade de situações, coisas ou fatos oriundos das
relações, efeitos e haveres que fluem do patrimônio de quaisquer entidades.
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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). 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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8). 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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9) Marque a alternativa correta sobre FUNRURAL.

a) Imposto de contribuição previdenciária, incidente sobre a receita bruta 
proveniente da comercialização da produção rural.
b) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, aplicado na 
comercialização de produtos dentro do país e em casos especiais.
c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social que tem como 
objetivo financiar a Seguridade Social.
d) Regras que estão sujeitas ao adicional de 10%.
e) Todas as alternativas estão erradas. A
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10). 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


