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XII DESAFIO CULTURAL DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS- 2019 
 
 

Questões de Contabilidade das Cooperativas 
Prof. Ailson Vier 

 
 
Questão nº 01  
 
São características da Sociedade Cooperativa: 
 
I. Dispensa do Capital Social. 
II. Direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital a sociedade, e 
qualquer que seja o valor de sua participação. 
III. A responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada. 
IV. Intransferibilidade das quotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por 
herança. 
V. Limitação do valor da soma de quotas do Capital Social que cada sócio poderá tomar. 
VI. Distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo 
sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado. 
  
Estão corretas as afirmativas:: 
 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas II, III e V. 
c) Apenas IV, V e VI. 
d) Apenas I, III, V e VI. 
e) I, II, III, IV, V e VI. 
 
Questão nº 02  
 
Com base na Lei nº 5.764/71, marque a alternativa que apresenta o maior poder na sociedade 
cooperativa. 
 

a) Conselho Fiscal. 
b) Conselho de Diretoria. 
c) Conselho de Administração. 
d) Assembleia Geral. 
e) Conselho de Auditorias. 

 
Questão nº 03  
 
É direito dos sócios das cooperativas de trabalho, conforme regulado pela Lei nº 12.690/2012: 
 

a) Duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e 
quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por sua natureza, demandar a 
prestação de trabalho por meio de plantões ou escalas, facultada a compensação de 
horários. 
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b) Férias anuais remuneradas, de no mínimo 30 (trinta) dias. 
c) Depósito mensal de FGTS em conta vinculada ao cooperado, em montante não inferior 

a 8% da remuneração recebida. 
d) Pagamento de adicional por trabalho noturno, em valor da hora normal acrescida de, 

pelo menos, 50% do seu valor. 
e) Pagamento de adicional de periculosidade, no montante de acréscimo de 30% do 

salário do cooperado. 
 
Questão nº 04  
 
Analise as afirmações abaixo e marque a alternativa correta: 
 

I. Cooperativa é tipo de sociedade celebrada por pessoas que se obrigam 
reciprocamente a contribuir com bens e serviços para o exercício de uma atividade 
econômica, de proveito comum e sem objetivo de lucro.  

II. As cooperativas têm finalidade essencialmente econômica, seu principal objetivo 
é o de viabilizar o negócio produtivo de seus associados junto ao mercado. 

III. A sociedade de pessoas (e não de capitais) com capital variável, que se propõe, 
mediante a cooperação de todos os seus associados (cooperados), ao exercício 
de atividades ou à execução de negócios em proveito deles próprios é uma 
sociedade cooperativa. 

 
a) Somente a afirmação II é verdadeira. 
b) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 
c) Somente a afirmação I e II são verdadeiras. 
d) Todas as afirmações são verdadeiras. 
e) Todas as afirmações são incorretas. 

 
Questão nº 05  
 
A relação entre cooperado e cooperativa regula-se da seguinte forma, EXCETO: 
 

a) A exclusão do cooperado se dá pela dissolução da sociedade, morte, incapacidade 
civil, e por deixar de atender os requisitos estatutários. 

b) Não têm vínculo empregatício com a cooperativa, sendo o trabalho dos associados 
prestado em caráter autônomo, o que o torna um trabalhador independente. 
Entretanto, a sociedade pode contratar empregados, caso necessite de pessoal para 
trabalhar em sua administração. 

c) Só poderão os associados ser agentes do comércio ou empresários que operem no 
mesmo campo econômico da sociedade cooperativa. 

d)  Só serão demitidos da sociedade a seu próprio pedido, podendo, entretanto, ser 
eliminados em virtude de infração legal ou estatutária. 


