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XII DESAFIO CULTURAL DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS- 2019 
 
 

Instrumentos Societários 
Profª. Tatiane Pietrobelli Pereira 

 
 
Questão nº 01  
De acordo com o Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), analise as seguintes 
afirmações. 

I) Empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.  

II) Sociedade Empresária é caracterizada pela formação de uma pessoa 

jurídica apenas para o esforço de profissionais desempenharem melhor 

suas funções, não sujeitas à falência.  

III) Sociedade é o agrupamento entre duas ou mais pessoas que se obrigam 

em comum acordo a contribuir para desenvolver uma atividade comercial, 

com o objetivo de repartir entre si os ganhos.  

IV) Pessoa Jurídica é a pessoa “incorpórea” compreendida por uma entidade 

coletiva ou artificial, legalmente organizada, com fins políticos, sociais, 

econômicos e outros, a que se destine, com existência autônoma, 

independente dos membros que a integram.  

V) Sociedade Simples é caracterizada pela formação de uma pessoa jurídica 

apenas para o esforço de profissionais desempenharem melhor suas 

funções, estão sujeitas à falência.  

 
Está correto o que se afirma, APENAS, em:  
 
a) I e III 
b) III, IV e V 
c) II e V 
d) I, III e IV 
e) Apenas V 
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Questão nº 02  
De acordo com o Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), analise as seguintes 
afirmações. 
 

I. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se 

obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade 

econômica e a partilha, entre si, dos resultados.  

II. Salvo exceção expressa, considera-se empresária a sociedade que tem por 

objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro e, 

simples, as demais, dentre elas, as cooperativas.  

III. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de 

natureza científica, literária ou artística, mesmo contando com o concurso 

de auxiliadores ou colaboradores e ainda que o exercício da respectiva 

profissão constitua elemento de empresa.  

 
Está correto o que se afirma, APENAS, em:  
a) II e III  
b) I e II  
c) I e III  
d) Apenas I 
e) Apenas III 
 

 

Questão nº 03  
Com relação as Cooperativas é correto afirmar, EXCETO, que: 
 

a) São sociedades de pessoas de natureza civil, com forma jurídica própria, não 

sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados. 

b) O quórum para o funcionamento e deliberação da assembleia geral é 

baseado no número de associados e não no capital. 

c) A integralização das quotas-partes e o aumento do capital social não poderão 

ser feitos com bens avaliados previamente. 

d) A Cooperativa será administrada por uma Diretoria ou por Conselho de 

Administração, composto exclusivamente de associados eleitos pela 

Assembleia Geral, o que não impede que a cooperativa contrate terceiros 
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para atuarem como gerentes técnicos ou comercias na condição de 

empregados. 

e) Após o registro da cooperativa nos órgãos competentes, a mesma terá 

personalidade jurídica 

 
Questão nº 04  

Considere as seguintes afirmações: 
 

I. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se 

obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade 

econômica e a partilha, entre si, dos resultados. 

II. Salvo exceção expressa, considera-se empresária a sociedade que tem 

por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a 

registro e, simples, as demais, dentre elas, as cooperativas. 

III. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de 

natureza científica, literária ou artística, mesmo contando com o concurso 

de auxiliadores ou colaboradores e ainda que o exercício da respectiva 

profissão constitua elemento de empresa. 

 
Está correto o que se afirma, APENAS, em: 

 
a) II e III           b) I e II       c) I e III          d) I            e) III 

 
 
Questão nº 05  

 

A respeito da empresa individual de responsabilidade limitada, assinale a opção 
correta. 

 
a) A empresa individual de responsabilidade limitada não pode resultar da 

concentração das quotas de outra modalidade societária em um único sócio. 

b) A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade 

limitada pode figurar em outras pessoas dessa espécie. 
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c) O capital social desse tipo de empresa não pode ser superior a cem vezes o 

maior salário mínimo vigente no país. 

d) Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que 

couber, as regras previstas para as sociedades simples. 

e) A expressão “EIRELI" deve compor o nome empresarial, devendo constar 

após a firma ou denominação social da empresa. 

 

 
 

 


