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Disciplina: Direito das Organizações  Módulo: 3 Direito Comercial Tipo de Prova: Escrita     Duração: 90 minutos  Ano letivo: 2012/2013 

Conteúdos Objetivos Estrutura da prova Cotações 

1. A lei comercial  
1.1 O Direito comercial  
1.2 O Direito Comercial 
Português  
1.3 Atos Jurídicos e sua 
classificação  
1.4 Distinção entre atos civis e 
comerciais  
1.5 Atos de comércio  
2. Quem pode ser comerciante  
3. Obrigações especiais dos 
comerciantes  
3.1 A firma  
3.2 A escrituração mercantil  
3.3 Registo Comercial  
3.4 Balanço e prestação de 
contas  
4. Os Comerciantes:  
4.1 Singulares  
4.1.1 Em nome Individual  
4.1.2 EIRL  
4.2 Coletivos:As Sociedades 
Comerciais  
4.2.1 Sociedades em Nome 
Coletivo  
4.2.3 Sociedades Anónimas  
4.2.4 Sociedades por Quotas  
5.O Contrato de Sociedade  
5.1 O Pacto Social  
6. Trâmites Legais a observar 
para a constituição de uma 
sociedade Comercial.    

- Indicar a necessidade da existência de regras de conduta no âmbito da 
atividade comercial;  
- Indicar os motivos pelos quais houve necessidade de se criar o Direito 
Comercial como ramo autónomo e especial do Direito Civil;  
- Enunciar as principais características do Direito Comercial;  
- Distinguir atos civis de atos comerciais;  
- Identificar, através de exemplos, atos de comércio objetivos e subjetivos;  
- Indicar os requisitos para a aquisição da qualidade de comerciante em nome 
individual;  
- Distinguir comerciantes singulares de comerciantes coletivos;  
- Explicar a forma jurídica do " Estabelecimento Individual de Responsabilidade 
Limitada" e referir as suas vantagens;  
- Identificar as obrigações dos comerciantes; 
- Indicar as espécies de sociedades comerciais;  
- Indicar as características das Sociedades em Nome Coletivo;  
- Indicar as características das Sociedades por Quotas;  
- Dar exemplos de firmas de Sociedades por Quotas;  
- Referir a importância das Sociedades Anónimas;  
- Distinguir Sociedades Anónimas de Sociedades por Quotas;  
- Dar a noção de mercado de Bolsa, indicando o seu mecanismo de 
funcionamento;  
-Indicar as características das Sociedades Anónimas, nomeadamente através 
do recurso à interpretação da legislação correspondente no Código das 
Sociedades comerciais;  
- Dar exemplos de firmas de Sociedades Anónimas;  
- Referir a importância do Contrato de Sociedade para a constituição de uma 
Sociedade Comercial;  
- Conhecer todos os trâmites legais para a constituição de uma Sociedade 
Comercial. 
  

 
A prova é constituída por 3 grupos de 
questões, os quais integram itens de 

resposta curta e de resposta aberta  
 
 
 
 
Grupo I 

 
1 conjunto de itens de questões 
composto por 4 questões 
 
Grupo II 

 
1 conjunto de itens de questões 
composto por 3 questões 
 
 
Grupo III 

 
1 conjunto de itens de questões 
composto por 4 questões 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

A prova está cotada em 
200 pontos. 

 
 
 
 

Grupo I 
90 Pontos 

 
 

Grupo II 
55  Pontos 

 
 
 

Grupo III 
55 Pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOTAL 200 pontos 



 

 
Material a utilizar:  

 O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

 Não é permitido o uso de «esferográfica-lápis», nem de corretor. 
 
Critérios gerais de correção: 

1) Todas as questões que não estiverem devidamente identificadas terão a cotação zero. 
2) Deverá ser atribuída a cotação de zero pontos a respostas ilegíveis. 

3) Nos itens de resposta curta, estas devem versar os conteúdos/ conceitos nelas implicados, sendo de privilegiar a objetividade e capacidade de síntese. 
4) Nos itens de resposta aberta, deve valorizar-se a correção/fundamentação utilizada, bem como a estrutura coerente das respostas. 

 
 
Oliveira de Frades, 29 de maio de 2013 
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