SIMULADO - MARATONA
1) Assinale a alternativa INCORRETA :

a)

a empresa tem natureza jurídica de sujeito de direito;

b)
a empresa é a atividade econômica organizada para a produção; ou circulação de bens
ou serviços;
c)

o sujeito de direito da empresa é o empresário;

d)

o estabelecimento empresarial não se confunde com a empresa.

2)
Com relação às sociedades personificadas e não personificadas, assinale a
alternativa INCORRETA :
a)
a constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer
formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito;
b)

independentemente de seu objeto, a sociedade por ações é sempre empresária;

c)
na sociedade em comum, respondem todos os sócios, solidária e ilimitadamente, pelas
obrigações sociais;
d)
para a formação do capital social da sociedade limitada empresária, é facultada ao
sócio a contribuição que consista em prestação de serviços.
3)

a)

De acordo com CC/02, cabe afirmar que uma clínica médica organizada de forma que o
exercício da atividade constitua elemento de empresa é uma:
sociedade empresária;

b)
será considerada uma sociedade não empresária, uma vez que há o exercício de
atividade de natureza científica;
c)

sociedade simples;

d)

poderá optar em constituir-se como sociedade empresária ou sociedade simples.
4) Na sociedade limitada, se o contrato permitir administradores não sócios, já estando
integralizado o capital social, a designação deles dependerá da aprovação dos sócios que
representem, no mínimo:

a)

2/3 do capital;

b)

¼ do capital;

c)

½ do capital;

d)

¾ do capital

5)

Assinale a resposta CORRETA:

a)
Nas sociedades limitadas a responsabilidade de cada sócio é sempre limitada ao valor
de suas quotas;
b)

Nas sociedades limitadas o capital social divide-se em quotas iguais;

c)
A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato
social ou em ato separado;
d)
Os sócios não são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas a qualquer
título, mesmo quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital social.

6) O cheque, da mesma praça de pagamento, endossado, contendo anexo grampeado, com aviso
“bom para após 30 dias da data da emissão”:
a) se não apresentado não autoriza execução, salvo se se aguardar o prazo da pré-datação;
b) admite imediata apresentação e subseqüente execução pelo endossatário de boa fé;
c) prescrito, admite ação monitória, desde que comprovada sua origem;
d) não terá alterado o seu prazo prescricional, vencível em 7 (sete) meses da data da emissão,
mesmo que protestado neste período.

7) Quanto às duplicatas, assinale a alternativa CORRETA.
a) As modalidades de vencimento das duplicatas são as mesmas das letras de câmbio, tendo em
vista que a Lei Uniforme de Genebra se aplica, de forma subsidiária, a elas.
b) O sacado que não tenha lançado seu aceite na duplicata, ainda assim poderá ser executado,
bastando que o título esteja acompanhado do comprovante de entrega de mercadoria.
c) A duplicata que contenha a expressão “não à ordem” é válida, mas só circula com a forma e com
os efeitos da cessão de crédito.
d) Uma duplicata simulada que circula por endosso translativo é válida, sem prejuízo da
responsabilidade criminal do sacador.

8) Assinale a alternativa CORRETA.
a) Simples protesto cambiário não interrompe a prescrição;
b) Considera-se não escrita na nota promissória a cláusula proibitiva de endosso;
c) Com a vigência do Código Civil de 2002, passou a ser exigida a autorização do
cônjuge para a validade da fiança e do aval;
d) Admite-se aval parcial na nota promissória.

9) Assinale a alternativa INCORRETA.

a)

Considere que Simone preste aval em branco em nota promissória anteriormente emitida
por Tereza. Nessa hipótese, presume-se que Teresa seja a beneficiária da referida garantia;

b)

A duplicata é um título de crédito sacado exclusivamente em razão de compra e venda a
prazo de mercadorias para entrega futura;

c)

Assim como o cheque, considera-se a duplicata um título cambiariforme, pois não se
vislumbra nela uma operação típica de crédito;

d)

O cheque é título de crédito que não admite aceite.

10) Assinale a afirmativa INCORRETA:
a)

O aval é garantia formal e abstrata;

b)

O aval é garantia autônoma e solidária.

c)

Antes do CC/02 O aval dispensava a vênia conjugal.

d)

O avalista que paga, adquire o título e o direito de acionar os subscritores anteriores.
11)

a)

O cheque deve ser apresentado para pagamento a contar do dia da emissão:

No prazo de 60 dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, e de 90 quando
emitido em outra praça;

b)

No prazo de seis meses;

c)

No prazo de três meses;

d)

No prazo de 30 dias, quando emitido no lugar do pagamento, e de 60 quando emitido em
outra praça.
12)

Quanto aos títulos de crédito, assinale a alternativa CORRETA:

a)

O portador de um cheque deve promover sua execução em até 6 meses, contados da
expiração do prazo para apresentação para pagamento que é de 30 dias;

b)

É de 10 dias o prazo para remessa da duplicata ao comprador, contado da data de sua
emissão;

c)
d)

O cheque é uma ordem de pagamento à visa, admitindo-se o endosso total ou parcial;
O endosso transfere a titularidade do crédito e se materializa com a tradição do título ao
portador.

13)

Assinale a alternativa INCORRETA:

a)

O cheque visado não é aceito no Brasil;

b)

O sacado, no cheque, não precisa ser instituição financeira;

c)

De acordo com o CC/02 o aval não pode ser parcial;

d)

A cláusula proibitiva de endosso não exime o endossante em relação ao seu endossatário
imediato, diferente dos demais signatários posteriores.
14) Assinale a alternativa CORRETA:

Banco do Dinheiro S/A firmou com Empresa de Transportes Segurança Ltda., em 06.05.02,
contrato de abertura de crédito e cheque especial, no limite de R$ 100.000,00, também firmado por
duas testemunhas, com garantia de nota promissória avalizada por João Pedro. O contrato previu
juros remuneratórios de 7% ao mês, e correção monetária, no período da mora, pela Taxa
Referencial - TR. Assinale a afirmativa CORRETA:
a) A nota promissória autoriza a execução contra ambos os obrigados, desde que acompanhada do
demonstrativo de cálculo do débito;
b) O contrato firmado, acompanhado do extrato da conta corrente, autoriza a ação monitória;
c) O contrato firmado autoriza a ação de execução;
d) No cálculo do débito ajuizado, o banco não poderá cobrar a correção monetária da Taxa
Referencial - TR, porque sua incidência foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.

15) Quanto à locação não residencial, assinale a alternativa CORRETA.
a) Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o empresário ou a sociedade empresária, na
condição de locatária, tem direito a renovar o contrato escrito, cujo prazo tenha-se indeterminado,
desde que tenha permanecido no local por 05 (cinco) anos ou mais;
b) As sociedades empresárias e as sociedades simples possuem o direito à renovação do contrato de
locação, desde que presentes os pressupostos previstos na Lei do Inquilinato;
c) Para que se tenha o direito à renovação do contrato de locação, é essencial que o locatário esteja
explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de cinco anos;
d) Na ação renovatória o locatário não pode pleitear a alteração das condições da
locação.

