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1) O que é Direito? 

2) Conceitue o Direito Comercial. 

3) Quais as origens históricas do Direito Comercial. 

4) Quem é o empresário? Apresente o conceito e explique cada item. 

5) Existem algumas atividades econômicas previstas na lei consideradas como 

não empresariais. A afirmativa é verdadeira? Comente, em caso positivo, as 

hipóteses estudadas em sala. 

6) O produtor rural nunca é empresário. Comente a afirmação e explique com 

detalhes. 

7) Quem é o empresário individual. 

8) Quais são as condições para ser empresário? 

9) O que é a capacidade civil? 

10) Explique quem são os absolutamente capazes e as conseqüências jurídicas 

dos atos por eles praticados. 

11) Explique quem são os relativamente capazes e as conseqüências jurídicas dos 

atos por eles praticados. 

12) Os menores de 18 anos podem exercer a atividade empresarial? Quais as 

condições para tal? 

13) O Código Civil elenca determinadas pessoas que são impedidas de exercer a 

atividade empresarial. Qual a razão desse impedimento? Quem são essas 

pessoas? Explique com detalhes os nove casos. 

14) Qual a consequência das pessoas que mesmo impedidas exercerem a 

atividade empresarial? 

15) Uma sociedade pode revestir-se de cinco tipos societários. Quais são eles? 

16) A sociedade simples precisa obrigatoriamente adotar um tipo societário 

específico? E a sociedade empresária? Comente. 

17) Fale sobre os aspectos históricos da sociedade em nome coletivo. 

18) O início de uma sociedade ocorre com o registro de seus atos constitutivos. 

Aonde ocorre o registro da Sociedade Simples e da Sociedade Empresária? 

19) Quem pode ser sócio e qual a responsabilidade deles na sociedade em nome 

coletivo. 

20) A sociedade em nome coletivo pode ser administrada por pessoa jurídica. 

Comente a afirmação. 
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21) O que é nome empresarial? Quais são seus dois tipos? Qual o tipo a ser 

adotado pela sociedade em nome coletivo? 

22) Quanto a sociedade em comandita simples responda: 

a. Quais são as duas categorias de sócios? Quais as diferenças entre 

eles? 

b. Qual a consequência do falecimento de sócio comanditário? 

c. E na falta de comanditato? 

d. Qual o nome empresarial pode ser adotado. Dê exemplo. 

23) Conceitue, em breves palavras, a sociedade limitada. 

24) Os atos constitutivos da sociedade limitadas devem ser registrados em qual 

lugar? Explique com detalhes. 

25) Cite cinco informações obrigatórias que devem constar no contrato social da 

sociedade limitada. 

26) Qual nome empresarial a sociedade limitada pode adotar?Qual a consequência 

de não se inserir no nome empresarial o termo limitada no final? É obrigatório 

constar o ramo de atividade? 

27) Como é composto capital social da sociedade limitada? 

28) Qual a diferença de subscrição para integralização? 

29) Qual a responsabilidade dos sócios na sociedade limitada. 

30) Sócios na limitada podem contribuir exclusivamente com serviços na 

composição do capital social? 

31) Responda com relação ao administrador da sociedade limitada: 

a. Pode ser pessoa física ou jurídica? 

b. Qual sua função? 

c. Qual o procedimento para sua nomeação? 

d. E quando não ocorre nomeação de administrador? 

 

32) Existem determinadas situações, previstas no contrato social ou na lei, em que 

caberão aos sócios decidir sobre o negócio da sociedade. De que forma essas 

deliberações podem ocorrer? 

33) Fale sobre o conselho fiscal na sociedade limitada. 

34) O que é a dissolução da sociedade limitada?  

35) A dissolução da sociedade limitada somente ocorre de forma total. Comente e 

dê seis exemplos. 
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36) Fale sobre os aspectos históricos da sociedade limitada. 

37) Afirma-se que a sociedade anônima é o tipo mais adequado aos grandes 

empreendimentos econômicos. Explique os motivos. 

38) A sociedade anônima é uma sociedade de capital. Comente a afirmação. 

39) Qual a diferença da cota da sociedade limitada para as ações da sociedade 

anônima. 

40) Qual o nome empresarial a ser adotado pela sociedade anônima? Quais 

expressões devem acompanhar esse nome empresarial? Admite-se nome do 

sócio? 

41) As sociedades anônimas podem ser classificadas de qual maneira? Qual a 

diferença básica entre as duas? 

42) O mercado de capital é composto pela Bolsa de Valores e Mercado de Balcão. 

Quais as diferenças existentes entre eles? 

43) O que é a CVM? O que ela faz? 

44) Quais são os órgãos da sociedade anônima? 

45) Fale a Assembléia Geral na sociedade anônima. 

46) Qual a função do Conselho de Administração da sociedade anônima? Qual é 

sua composição? 

47) O que faz a Diretoria? Como pode ser composta? 


