
Conhecimentos Bancários

01- Marque os endossos nulos no cheque:
(a)os endossos feitos aos emitentes ou a outro obrigado. 
(b)o endosso parcial e o endosso do sacado. 
(c)os endossos lançados no cheque ou em folha de alongamento e assinados pelos endossantes 
ou seus mandatários, com poderes especiais. 
(d)os endossos feitos em cheques sem cláusula expressa à ordem. 

02- Subintende-se como nota característica fun-damental do conceito de empresa:
(a)a sociedade comercial. 
(b)a personalidade jurídica. 
(c)o conjunto de bens utilizados pelo empresário. 
(d)o exercício de atividade produtiva. 

03- Quanto a sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada: 
(a)jamais pode adquirir quotas da própria sociedade porque seria absurdo tornar-se sócia dela 
mesma. 
(b)poderá adquirir, sempre que o sócio gerente entender interessante ao objeto social, quotas da 
própria sociedade, tornando-se quotista de si mesma. 
(c)poderá adquirir quotas da própria sociedade, desde que haja consenso de todos os quotistas e 
que o faça com recursos disponíveis ou reservas livres. 
(d)somente poderá adquirir quotas da própria sociedade se os sócios aprovarem sua extinção, 
hipótese em que isso ocorreria quando a sociedade limitada se tornasse proprietária de todo o 
seu capital social. 

04- Em se tratando de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, frente às obrigações 
assumidas no desempenho regular de suas atividades:
(a)a responsabilidade do sócio-gerente é ilimitada. 
(b)a responsabilidade da sociedade é limitada às obrigações assumidas. 
(c)a responsabilidade dos sócios é limitada às obrigações assumidas.
(d)a responsabilidade dos sócios é ilimitada. 

05- Que  tipo  de  sociedade  que  pode  adotar  como  nome  comercial  uma  firma  ou  uma 
denominação é a: 
(a)anônima. 
(b)por quotas de Responsabilidade Limitada. 
(c)em Comandita. 
(d)de Capital e Indústria. 

06- Quais são as Juntas Comerciais?
(a)órgãos normativos vinculados ao Poder Judiciário, com competência para regular o comércio 
em geral. 
(b)tribunais federais do comércio, com competência para julgar questões entre comerciantes. 
(c)órgãos da administração estadual que desempenham função de natureza federal atinente ao 
registro público. 
(d)órgãos  da  administração  federal  incumbidos  de  tornar  legítimos  os  atos  praticados  pelas 
empresas mercantis e auxiliares do comércio. 



07- Em relação ao cheque, pode-se afirmar que:
(a)é título de crédito não causal, à vista, e que pode ser endossado em branco ou em preto pelo 
titular do crédito, que passa a ser devedor solidário pelo endosso. 
(b)é título crédito causal, exigível apenas quando a relação jurídica da qual se originou o débito for 
válida. 
(c)é título de crédito que pode ser emitido para pagamento à vista ou a prazo, como nos casos 
dos cheques pós-datados. 
(d)é título de crédito não causal, que não pode ser ao portador, devendo ser obrigatoriamente 
nominal, independentemente do seu valor, e somente pode ser endossado em preto. 

08- Quanto o avalista do emitente de uma nota promissória:
(a)  fica  sujeito,  se  comerciante,  a  ter  a  falência  declarada  na  hipótese  de  impontualidade 
injustificada 
(b)tem direito de exigir que antes sejam excutidos os bens da avalizado. 
(c)tem direto de exonerar-se do aval a qualquer momento, desde que envie comunicação por 
escrito ao beneficiado tomador antes do vencimento. 
(d)exonera-se do pagamento do titulo se comprovar que é nula a relação jurídica que lhe deu 
origem, mesmo se o credor demonstrar boa-fé. 

09- O protesto do cheque será: 
(a)indispensável para a cobrança executiva contra o avalista do emitente. 
(b)facultativo para o requerimento da falência do emitente. 
(c)facultativo para o requerimento de falência do endossante. 
(d)dispensável para a cobrança executiva contra o emitente. 

10- Quanto ás sociedades por quotas de responsabilidade limitada é correto afirmar que:
(a)a  pacificação  dos  sócios  nos  lucros  sociais  deve  necessariamente  ser  equivalente  ao 
percentual de sua participação no capital social. 
(x)todos os sócios devem contribuir para a formação do capital social, não sendo admitida a figura 
do sócio que participa só com trabalho 
(c)a  gerência  da  sociedade  deve  ser  exercida  necessariamente  par  um  sócio,  que  pode 
permanecer na cargo, no máximo, por 3 (três) anos 
(d)o sócio pode alienar suas quotas a terceiro, independentemente do consentimento das demais 
sócias. 
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