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Direito Empresarial
Empresa e Empresário
1) CESPE - DPF/PF/2004
Quanto ao instituto dos títulos de crédito, do direito de empresa e do direito falimentar, no item
que se segue, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Em uma situação em que João, empresário, tenha decidido casar-se e tenha celebrado, com sua
futura mulher, pacto pré-nupcial, este deverá ser arquivado e averbado no Registro Público de
Empresas Mercantis.
Certo
Errado

Nome Empresarial
2) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética acerca de títulos de crédito e (ou) direito
de empresa, seguida de uma assertiva a ser julgada.
André e Bosco são sócios de determinada sociedade empresária atuante no ramo de serviços de
limpeza e conservação. Após várias décadas de funcionamento e tendo o referido nome se
consolidado na praça de atuação, os sócios decidiram alienar o nome empresarial a um grupo de
pessoas que pretende atuar no ramo de serviços prestados pela sociedade empresária. Nessa
situação, André e Bosco estarão legalmente impedidos de efetuar a alienação do nome
empresarial da sociedade por eles constituída.
Certo
Errado

Registro
3) CESPE - DPF/PF/2004
Quanto ao instituto dos títulos de crédito, do direito de empresa e do direito falimentar, no item
que se segue, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Alberto, Bruno e Carlos eram sócios de determinada sociedade por quotas de responsabilidade
limitada. Carlos faleceu, deixando um único herdeiro e sucessor de apenas 15 anos de idade e
que deseja compor a sociedade no lugar de seu falecido pai.
Nessa situação, o herdeiro de Carlos não poderá continuar a empresa, por ser absolutamente
incapaz.
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Certo
Errado

Sociedades
4) CESPE - DPF/PF/2013
Julgue o item seguinte, relativos ao direito empresarial.
Apesar de os gregos e os fenícios serem historicamente associados a atividades de compra e
troca, o surgimento do direito comercial de forma organizada corresponde à ascensão da classe
burguesa na Idade Média. À medida que artesãos e comerciantes europeus se reuniam em
corporações de ofícios, surgiam normas destinadas a disciplinar os usos e costumes comerciais da
época.
Certo
Errado

5) CESPE - DPF/PF/2013
Julgue o item seguinte, relativos ao direito empresarial.
Uma sociedade estrangeira não pode funcionar no Brasil sem autorização do governo do estado
onde será instalada e sem certidão de nada consta emitida pela Polícia Federal, por meio de sua
superintendência local.
Certo
Errado

6) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética acerca de títulos de crédito e (ou) direito
de empresa, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Determinada sociedade em comum, formada por A, B e C, contraiu dívidas que não foram
suportadas por seu patrimônio. Os sócios A e B não dispunham de recursos ou bens que
pudessem saldar as referidas dívidas. Nessa situação, C responderá solidária e ilimitadamente,
com seus bens pessoais, pelas dívidas da sociedade.
Certo
Errado

7) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética acerca de títulos de crédito e (ou) direito
de empresa, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Ana e Beatriz decidiram constituir determinada sociedade em conta de participação, sendo Ana
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sócia ostensiva e Beatriz, oculta. Nessa situação, o contrato social da sociedade não poderá ser
registrado, sob pena de terceiros tomarem conhecimento da identidade da sócia oculta.
Certo
Errado

8) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
Com referência ao instituto do conselho de administração à luz da legislação pertinente, julgue o
item abaixo.
O conselho de administração é órgão de existência facultativa nas sociedades anônimas de capital
aberto, nas sociedades de economia mista e nas de capital autorizado.
Certo
Errado

Valores Mobiliários
9) CESPE - DPF/PF/2004
Quanto ao instituto dos títulos de crédito, do direito de empresa e do direito falimentar, no item
que se segue, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Adolfo é sócio de determinada sociedade anônima e devedor inadimplente de Amauri, que
contra ele promoveu execução forçada para que fosse satisfeito seu crédito.
Nessa situação, não poderão ser penhorados bens de André relativos à sociedade anônima, uma
vez que as ações da sociedade são impenhoráveis.
Certo
Errado

Títulos de Crédito
10) CESPE - DPF/PF/2004
Quanto ao instituto dos títulos de crédito, do direito de empresa e do direito falimentar, no item
que se segue, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Ana e Carolina celebraram contrato de compra e venda de automóvel, no valor de R$ 48.000,00.
Para garantir a efetividade da avença, Carolina emitiu cheque pré-datado correspondente ao
valor do automóvel. Por solicitação de Ana, o referido título de crédito foi avalizado por José,
garantindo apenas o montante de R$ 10.000,00.
Nessa situação, o aval prestado por José para garantir parte da dívida é perfeitamente válido.
Certo
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Errado

11) CESPE - DPF/PF/2013
Com relação aos títulos de crédito, julgue o item abaixo.
O devedor que, como forma de pagamento de um negócio celebrado, transfere ao credor, por
simples tradição, títulos de crédito emitidos por terceiros, sem endossá-los, não possui
responsabilidade solidária pelo pagamento da cártula.
Certo
Errado

12) CESPE - DPF/PF/"Regionalizado"/2004
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética acerca de títulos de crédito e (ou) direito
de empresa, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Determinada sociedade por quotas de responsabilidade limitada emitiu nota promissória, a qual
fora, posteriormente, avalizada por Paulo, um de seus sócios. Nessa situação, Paulo poderá ser
executado individualmente, antes mesmo da execução da sociedade, emitente do título.
Certo
Errado

13) CESPE - DPF/PF/2013
De acordo com a legislação empresarial vigente, julgue o item a seguir.
O denominado cheque pré-datado, apesar de usual no comércio brasileiro, não está previsto na
legislação, segundo a qual o cheque é uma ordem de pagamento à vista, estando a instituição
bancária obrigada a pagá-lo no ato de sua apresentação, de modo que a instituição não pode ser
responsabilizada pelo pagamento imediato de cheques datados com lembrete de desconto para
data futura.
Certo
Errado

Falência
14) CESPE - DPF/PF/2004
Quanto ao instituto dos títulos de crédito, do direito de empresa e do direito falimentar, no item
que se segue, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Após trâmite processual regular, foi declarada a falência de Pedro.
Nessa situação, se Pedro se abstiver de cumprir quaisquer das obrigações impostas pela lei de
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falências, a ele poderá ser decretada prisão, que não poderá exceder de sessenta dias, a
requerimento de qualquer credor.
Certo
Errado

15) CESPE - DPF/PF/2013
De acordo com a legislação empresarial vigente, julgue o item a seguir.
Em caso de falência de sociedades, diretor e gerente equiparam-se ao falido para todos os efeitos
penais, na medida da culpabilidade de cada um dos envolvidos, estando sujeitos, em caso de
condenação, à inabilitação para o exercício da atividade empresarial, que deve ser certificada pelo
delegado que tenha acompanhado o inquérito.
Certo
Errado

Gabarito
1) Certo
6) Certo
11) Certo

2) Certo
7) Errado
12) Certo

3) Errado
8) Errado
13) Certo

4) Certo
9) Errado
14) Errado

5) Errado
10) Certo
15) Errado
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