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PROVA DAS DISCIPLINAS CORRELATAS 

DIREITO EMPRESARIAL 

 

QUESTÃO 1  -   Sobre a disciplina do direito empresarial no Brasil:  

1. O adquirente de um estabelecimento comercial jamais responderá 

pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência desse 

estabelecimento, tendo em vista que essa obrigação compete ao 

devedor primitivo.  

2. O Código Civil de 2002 revogou totalmente o Código Comercial de 

1850.  

3. A Constituição da República estabelece a competência privativa 

da União para legislar sobre direito comercial (ou empresarial).  

4. A constituição e funcionamento da EIRELI, independentemente do 

objeto, dependem de prévia autorização da Junta Comercial.  

A. Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 

B. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 

C. Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 

D. Somente as afirmativas 2 e 3  são verdadeiras. 

E. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

QUESTÃO 2  -   Segundo o Código Civil brasileiro: 

1. A denominação Planalto Cosméticos Ltda. é uma espécie de nome 

empresarial embasado em elemento fantasia.  

2. As sociedades de advogados que movimentam expressiva receita, 

contam com expressiva carta de clientes, atendem clientela em 

massa e contratam diversos profissionais para a prestação de 

serviços específicos são sociedades empresárias para todos os 

efeitos legais.  
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3. A pessoa natural que constituir empresa individual de 

responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única 

empresa dessa modalidade.   

4. O empresário casado pode alienar os imóveis que integram o 

patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real, 

independentemente da outorga do cônjuge, qualquer que seja o 

regime de bens.  

A. Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 

B. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 

C. Somente a afirmativas 3 é verdadeira. 

D. Somente as afirmativas 2 e 3  são verdadeiras. 

E. As afirmativas 1,3 e 4 são verdadeiras. 

 

QUESTÃO 3  -   No Direito Empresarial brasileiro: 

1. O Código Civil de 2002 não revogou a antiga legislação sobre 

sociedades por quotas de responsabilidade limitada.  

2. Define-se empresa como qualquer organização cuja finalidade 

seja o exercício profissional de atividade econômica, incluindo-se, 

de forma geral, trabalhos de natureza intelectual, científica, 

literária ou artística.  

3. O sócio capaz é o representante legal do sócio relativamente 

incapaz nos atos de administração que este vier a praticar.  

4. As associações, diferentemente das sociedades, são embasadas 

exclusivamente no exercício não profissional de atividade 

econômica.  

A. Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 

B. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 

C. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

D. Somente as afirmativas 2 e 3  são verdadeiras. 

E. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são falsas. 
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QUESTÃO 4  -   Segundo a Teoria Geral do Direito Empresarial: 

1. O capital social de uma sociedade poderá ser fixado no contrato 

social em moeda ou em bens suscetíveis de avaliação. 

2. O direito à gestão da sociedade beneficia o sócio, 

independentemente de ser sido eleito ou indicado para função de 

gestão. 

3. Às sociedades irregulares ou de fato são inaplicáveis as normas 

do direito empresarial. 

4. O patrimônio de uma sociedade é composto pelos ativos e 

passivos do empreendimento, sendo considerado dinâmico e dele 

fazem parte os bens que compõem o estabelecimento empresarial. 

A. Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 

B. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 

C. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

D. Somente as afirmativas 2 e 3  são verdadeiras. 

E. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são falsas. 

 

QUESTÃO 5  -   No Direito Societário Brasileiro: 

1. Enquanto não forem arquivados os atos constitutivos, a 

sociedade anônima rege-se pelas normas da sociedade em 

comum. 

2. A sociedade em comum constitui um tipo societário elegível pelas 

partes, mas não é passível de ser levado a registro como tal.  

3. Enquanto não levados a registro os atos constitutivos de uma 

sociedade simples, a esta se aplicam as normas da sociedade em 

comum. 

4. Os bens e dívidas da sociedade em comum constituem patrimônio 

especial, titulado e gerido exclusivamente pelo respectivo sócio-

administrador. 

A. Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 

B. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 

C. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

D. Somente as afirmativas 2 e 3  são verdadeiras. 

E. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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QUESTÃO 6  -   Sobre a disciplina aplicável à sociedade limitada, indique 

a alternativa correta: 

A. A administração da sociedade, caso atribuída, no contrato social, a todos 

os sócios, deverá estender-se automaticamente aos que posteriormente 

adquirirem essa qualidade. 

B. A sociedade limitada rege-se além do preconizado no Código Civil, pelas 

normas das sociedades simples, caso o contrato social não preveja a 

aplicação das normas das Sociedades Anônimas. 

C. Tratando-se de sociedade limitada com dois sócios, para excluir da 

sociedade o sócio minoritário, o sócio titular de mais da metade do 

capital social deve necessariamente acionar o Poder Judiciário. 

D. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao 

valor de suas quotas. 

E. O conselho fiscal, caso esteja previsto no contrato social, deverá ser 

composto de dois ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou 

não, residentes no Brasil e eleitos em assembleia anual. 

 

QUESTÃO 7  -   Sobre a disciplina aplicável à sociedade limitada, 

indique a alternativa correta: 

A. A administração da sociedade poderá ser exercida por pessoas naturais 

ou jurídicas, sócias da sociedade. 

B. É admissível que a contribuição para o capital social consista em 

prestação de serviços. 

C. As deliberações societárias sobre as modificações no contrato social 

devem ocorrer em reunião ou em assembleia nos casos em que o 

número de sócios seja igual ou inferior a dez. 

D. É vedada a propriedade de uma quota societária sob a forma de 

condomínio entre pessoas físicas e jurídicas. 

E. É defeso aos sócios pactuar no contrato social a dissolução total da 

sociedade caso esta não atinja patamares mínimos de lucro. 
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QUESTÃO 8  -   Sobre a disciplina aplicável à sociedade anônima, 

indique a alternativa correta: 

 

A. As ações de fruição constituem títulos que podem ser atribuídos aos 

acionistas após suas ações serem integralmente amortizadas e que 

conferem aos titulares apenas os direitos comuns de acionista sem 

quaisquer privilégios ou vantagens. 

B. De acordo com o que dispõe a Lei das Sociedades por Ações, as ações, 

conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram a seus 

titulares, podem ser ordinárias, nominativas ou ao portador, preferenciais 

ou de fruição.  

C. Na administração na sociedade anônima os membros do conselho fiscal 

serão necessariamente acionistas, e os diretores, acionistas ou não. 

D. Para que os administradores sejam responsabilizados pela prática de 

seus atos, há necessidade de serem causados prejuízos efetivos à 

companhia, e apenas se seus atos forem comissivos. 

E. Poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração da 

sociedade anônima pessoas naturais, devendo os diretores ser 

residentes no País. 
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QUESTÃO 9  -   Suponha que Maria tenha ajuizado ação de cobrança 

contra a pessoa jurídica Y, a qual, no curso da referida ação de 

conhecimento, teve sua falência decretada pelo juízo competente. 

Considerando essa situação hipotética:  

 

A. A decretação da falência não suspende o curso da prescrição das 

obrigações de Y. 

B. Caso a sede de Y esteja localizada fora do país, o juízo competente 

para a decretação da falência será o do local de sua filial no Brasil. 

C. O juiz competente, para processar a ação proposta por Maria, poderá 

determinar de ofício a reserva da importância que estimar devida na 

falência. 

D. Se a habilitação do crédito de Maria ocorrer após a homologação do 

quadro geral de credores e for recebida como retardatária, Maria 

perderá o direito aos rateios eventualmente realizados, mas o valor de 

seu crédito será acrescido de juros e atualizado monetariamente até a 

data de sua integral satisfação. 

E. A aplicação da técnica da desconsideração da personalidade jurídica 

com a finalidade de atingir o patrimônio dos sócios de Y é permitida 

somente nas hipóteses de fraude cometida com o objetivo de desviar 

patrimônio de sociedade falida, em prejuízo da massa de credores, por 

meio de complexas formas societárias e de simulação de solvência da 

sociedade. 
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QUESTÃO 10  -   Na falência, são considerados créditos 

extraconcursais:  

A. Os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e 

cinquenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes 

de trabalho. 

B. Créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de 

constituição, excetuadas as multas tributárias. 

C. Custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida 

tenha sido vencida. 

D. Créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado. 

E. Os créditos com privilégio geral que têm preferência sobre os créditos 

tributários. 

 

 

GABARITO: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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