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I
Escolha a resposta correcta entre as opções apresentadas sinalizando-a de forma visível
1. As sociedades Comerciais tem por finalidade a prática de uma:
a) Actividade meramente económica;
b) Actividade económica e comercial;
c) Actividade social;.
2. Em Cabo Verde nos termos da legislação societária comercial temos:
a) Três tipos de sociedades comerciais;
b) Quatro tipos sociais de sociedades;
c) Cinco tipos de sociedades comerciais;
d) Seis tipos de sociedade comerciais;
3. É permitida a constituição de sociedade entre cônjuges assim como a participação dos
mesmos na constituição de sociedades:
a) Sim.
b) Não.
c) Sim, desde que apenas um deles assumam responsabilidade ilimitada;
4. De acordo com o nosso sistema jurídico societário, é permitida a constituição de
sociedades:
a) Com o mínimo de dois sócios apenas;
b) Com um único sócio;
c) Com três sócios apenas;
d) Com um mínimo de dois sócios em regra com a excepção das sociedades unipessoais
anónimas e por quotas;
5. Nas
a)
b)
c)

sociedades anónimas os votos determinam-se da seguinte forma:
Cada sócio, um voto;
Cada acção um voto;
Cada dez acções um voto;

6. Nas Sociedades em nome colectivo, a responsabilidade dos sócios determina-se da
seguinte forma:
a) Todos os sócios respondem pelas suas entradas e pelas dívidas da sociedade até o limite
das suas entradas;
b) Os sócios respondem pelas dívidas da sociedade ilimitada e solidariamente com os demais
sócios;
c) Ninguém responde pelas dívidas da sociedade;
7 . Uma sociedades que preencha todos os elementos, mas não tenha sido objecto do registo
é uma sociedade:
a) Sociedade regular;
b) Sociedade aparente;
c) Sociedade irregular;
d) Sociedade inexistente;

8. A gerência enquanto órgão de administração da sociedade existe nas seguintes
sociedades:
a) Sociedade por quotas, anónimas, e em nome colectivo.
b) Sociedade em nome colectivo, por quotas e em comandita simples;
c) Sociedade cooperativa, sociedade anónima e sociedade por quotas;
d) Sociedade por quotas e sociedade anónima;
9. Os direitos especiais podem ser limitados ou coarctados:
a) Livremente por qualquer sócio;
b) Mediante aprovação por maioria absoluta dos sócios
c) Apenas mediante consentimento do sócio titular do direito especial em causa;
10. As deliberações por voto escrito só são admissíveis nas seguintes sociedades:
a) Sociedades em Nome colectivo e nas sociedades anónimas;
b) Sociedades anónimas e sociedades por quotas
c) Sociedades em nome colectivo e sociedades em comandita simples;
d) Sociedades por quotas e sociedades em nome colectivo;
11. Os actos de Comércio podem ser classificados em sentido:
a) Objectivo ou subjectivo;.
b) Acessório ou unilateral
c) Bilateral ou formal;
12. Qual dos seguintes actos é um acto de comércio em sentido objectivo:
a) Compra de um carro para oferecer ao filho;
b) Compra de uma cesta de fruta para a revender;
c) C) Doação de um colar;
13. Os actos de comércio em sentido objectivos são:
a) Os actos regulados na lei civil;
b) Actos regulados apenas no código comercial;
c) Actos regulados no código das empresas comerciais;
d) Actos regulados na lei comercial;
14. A regra nas obrigações comerciais é que os co-obrigados respondam:
a) Conjuntamente;
b) Solidariamente;
c) De acordo com um outro regime qualquer;
15. A Firma, enquanto sinal distintivo, é :
a) O nome civil do comerciante;
b) O nome pela qual os clientes tratam o comerciante;
c) O nome comercial do comerciante;
16. A Firma pode ser classificada em:
a) Firma nome e firma denominação;
b) Firma denominação, firma fantasia e firma mista;
c) Firma denominação, e firma mista;
d) Firma nome, firma denominação e a firma mista;
18. O Registo comercial é obrigatório para:
a) O comerciante em nome individual;
b) O comerciante sociedade comercial;
c) Todo e qualquer tipo de comerciante, individual ou sociedade comercial;
19. Os créditos dos comerciantes proveniente de venda feita a não comerciante prescrevem
no prazo de:
a) 20 anos;
b) 5 anos;
c) 2 anos;

20. O direito Comercial é um ramo de direito que regula:
a) Os actos de comércio
b) Os actos que são exclusivamente civil.
c) Os actos económicos;
d) Os actos jurídicos civis ou comerciais;
21. O trespasse enquanto acto de comércio, é:
a) Um negócio jurídicos através do qual se transmite a propriedade dos bens que
compreendem o estabelecimento comercial;
b) Um negócio jurídicos entre vivos através do qual se transmite a propriedade do
estabelecimento comercial;
c) É a transferência temporária do estabelecimento comercial;
22. O
a)
b)
c)

trespasse deve ser celebrado:
Por documento escrito apenas;
Sempre por escritura pública;
Por documento escrito, a menos que exista um elemento cuja alienação exija escritura
pública, sendo esta a forma exigida;

23. A marca é um sinal distintivo:
a) Do comerciante;
b) Do estabelecimento comercial;
c) Do produto;
24. A insígnia é um sinal:
a) Que sinaliza um produto;
b) Nominativo que sinaliza o estabelecimento comercial;
c) Figurativo que sinaliza o estabelecimento comercial;
25. O cheque é um título de crédito:
a) Nominativo;
b) Ao portador;
c) Nominativo ou ao portador, conforme indique ou não o nome do beneficiário;
26. O banco é uma instituição:
a) De crédito;
b) Parabancária;
c) Uma sociedade de locação financeira;
27. A locação financeira:
a) É um contrato através do qual o locador se obriga a comprar ou construir uma coisa
móvel ou imóvel a pedido do locatário para lhe ceder o gozo mediante retribuição,
ficando este com a faculdade de adquirir a coisa no final do contrato;
b) É um contrato através do qual o locador cede o gozo de uma coisa móvel ou imóvel
mediante retribuição;
c) É um contrato através do qual uma das partes se obriga a comprar uma coisa a pedido
de um terceiro para lhe vender.
28. As garantias bancárias são:
a) Garantias prestadas pelo banco;
b) Garantias prestadas a favor do banco;
c) Garantias prestadas por um terceiro e um banco a favor de outro banco;
29. A carta de conforto é uma:
a) Garantia bancária imprópria;
b) Garantia real;
c) Garantia geral;
d) Garantia bancária;

30. O aluguer é Mercantil:
a) Quando a coisa tiver sido comprada para a revenda.
b) Quando a coisa tiver sido feita para ser vendida.
c) Quando a coisa tiver sido comprada para se lhe alugar o uso.

II
Analise a seguinte situação, e opine fundadamente em não mais de uma página sobre as
questões nela apresentada.
No dia 10 de Junho do corrente, António, Raimundo, Sanches e Salvador celebraram, por
escritura pública, um contrato de sociedade para o transporte marítimo inter-ilhas de
passageiros, contrato este que foi registado e objecto de publicação no mesmo dia, contendo
entre outras, as seguintes cláusulas: a) a firma “ Viagens Relaxantes S.A. ”; b) António e
Raimundo entram com 2.500.000$00 cada, Salvador com um imóvel no valor de 3.000.000$00
e Sanches com 1.000.000$00; c) todos os sócios respondem solidariamente até ao dobro das
respectivas entradas, pelas dívidas sociais; d) todas as acções são nominativas; e) diferimento
de 60% do valor de entrada dos sócios Salvador e Sanches, a serem realizadas em quatro
prestações; f) como Administradores são designados o sócio Salvador e os senhores Samuel e
Patrício por um período de 3 anos;

