
DIREITO CIVIL

01. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é:
I - da União, o Distrito Federal;
II - dos Estados e Territórios, as respectivas capitais;
III - do Município, o lugar onde funcione a administração municipal;
IV  -  das  demais  pessoas  jurídicas,  o  lugar  onde  funcionarem  as  respectivas  diretorias  e 
administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos.
Todos os itens são verdadeiros.

02. Perdem o caráter de imóveis: as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua 
unidade, forem removidas para outro local; os materiais provisoriamente separados de um prédio, 
para nele se reempregarem.

03. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo 
se o contrário resultar da legislação, da manifestação de vontade, ou das circunstâncias do caso.

04. Com relação aos Atos Jurídicos:
I - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
II - Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
III - Não constituem atos ilícitos: os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 
direito reconhecido; a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de 
remover perigo iminente.
Todos os itens são verdadeiros.

05. Em relação a “Contratos”, segundo o Código Civil:
I - A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.
II  -  Os contratantes são obrigados a guardar,  assim na conclusão do contrato,  como em sua 
execução, os princípios de probidade e boa-fé.
III  -  Quando  houver  no  contrato  de  adesão  cláusulas  ambíguas  ou  contraditórias,  dever-se-á 
adotar a interpretação mais favorável ao aderente.
IV -  Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do 
aderente a direito resultante da natureza do negócio.
Todos os itens estão corretos.



GABARITO

01. C
Comentário: Na verdade, pelo artigo 75 do Código Civil,  todas estão corretas.

02. E
Comentário: Na verdade é “Não perdem o caráter de imóveis”...

03. E
Comentário: O correto é “resultar da lei”.

04. C
Comentário: De acordo com o Código Civil do artigo 186 a 188, todos os itens estão corretos.

05. C
Comentário: Segundo o Código Civil do artigo 421 ao 424, todos os itens estão corretos.


