
1. Acerda das Sociedades de Fato, assinale a alternativa abaixo: 

a) Tem contrato e tem registro; 

b) Tem contrato mas não tem registro; 

c) Não tem contrato, mas tem registro; 

d) Não tem contrato, nem registro; 

2. Acerca das Sociedades Irregulares: 

a) Tem contrato e tem registro; 

b) Tem contrato mas não tem registro; 

c) Não tem contrato, mas tem registro; 

d) Não tem contrato, nem registro; 

 

3. A instabilidade econômica e política pode interferir negativamente no mercado empresarial, 

fazendo com que muitos busquem a informalidade. Em sentido oposto, para regularizar a 

situação do microempresário informal, surgiu o microempreendedor individual (MEI). A esse 

respeito, sobre o Microempreendedor Individual, informe abaixo qual o critério para o 

enquadramento tributário do MEI. 

 

4. O Empresário Individual de responsabilidade limitada foi criado pela Lei nº 12.441/2011, 

para, inclusive, diferentemente do que ocorre com o empresário individual, permite a separação 

entre o patrimônio empresarial e privado. Em relação ao capital social, qual é a exigência 

imposta pela lei para a criação da EIRELI? 

5. Conforme estudado em sala, informe abaixo a sociedade empresária classificada, quanto à 

responsabilidade dos sócios, como ILIMITADA? 

6. Assinale, “V”, para verdadeiro, e “F”, para falso: 

(  ) A Sociedade de Propósito Específico é um modelo de organização empresarial para 

aumentar a competitividade dos pequenos negócios por meio da união de esforços para 

compras, vendas e promoção comercial.  

(  ) A Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não são novas modalidades de empresas, 

mas enquadramento tributário simplificado dos pequenos negócios. 

(  ) Tanto faz que os direitos dos sócios estejam ou não explicitados no contrato social. Mesmo 

na omissão deste, alguns direitos básicos decorrem da própria lei e, por isso, são insuscetíveis 

de supressão. 

(   ) Na classificação das sociedades quanto às condições de alienação da participação societária, 

as sociedades se classificam em contratuais e institucionais. 

 

7. Informe abaixo como pode ser realizada a integralização do capital social: 

 

8. Em relação ao enquadramento tributário simplificado do pequeno negócio, informe qual deve 

ser receita bruta auferida pela pessoa jurídica ou empresa individual, para ser considerada 

Empresa de Pequeno Porte (EPP)? 

 

9. Em relação ao enquadramento tributário simplificado do pequeno negócio, informe qual deve 

ser receita bruta auferida pela pessoa jurídica ou empresa individual, para ser considerada 

Microempresa? 

 

10. Forneça, abaixo, um exemplo de sociedade unipessoal: 

 

Para refletir: 

O número de novas empresas no Brasil cresceu 5,3% em 2015, ao passar de 1.865.183 novos 

registros em 2014 para 1.963.952. Os dados são da Serasa Experian. O resultado foi 

impulsionado pelo avanço de novos microempreendedores individuais (MEIs), que 

representaram 75,9% ou 1.491.485 do total das empresas criadas no País em 2015. Diante desse 

cenário, e à luz das transformações econômicas e sociais advindas, esse aumento das MEIs se 

deve a: 

A) perda de postos formais no mercado de trabalho por causa da recessão econômica, 

impulsionando trabalhadores desempregados a buscarem, de forma autônoma, muitos deles 

como MEI formalmente constituídos, formas alternativas de geração de renda; 

B) falta de incentivos fiscais e aumento da burocracia para constituição dessas empresas; 

C) as MEIs vêm registrando redução desde o início da série histórica do indicador; 

D) autorização governamental para constituição. 


