
DIREITO CIVIL

01. A personalidade civil da pessoa começa:
a) Aos 16 anos;
b) Aos 18 anos;
c) Com a emancipação;
d) Do nascimento com vida;
e) Desde a concepção.

02. Analise as afirmações:
I – Toda pessoa é capaz de direito e deveres na ordem civil;
II – os pródigos e os viciados em tóxicos são absolutamente incapazes;
III – de acordo com o Código Civil, a capacidade dos índios é regulada por lei especial.

É (estão) correta(s):
a) Apenas a I;
b) Apenas a II e III;
c) Todas;
d) Apenas e I e III;
e) Apenas a III.

03. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:
a) Os maiores de 16 anos e menores de 18 anos;
b) Os ébrios habituais;
c) Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade;
d) Os viciados em tóxicos;
e) Os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo.

04. São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer:
a) Os menores de 16 anos;
b) Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a 
prática desses atos;
c) Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade;
d) Os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo;
e) Nenhuma das alternativas está correta.

05. A menoridade civil cessa aos:
a) 16 anos;
b) 18 anos;
c) 21 anos;
d)14 anos;
e) nenhuma das alternativas está correta.

06. A incapacidade cessa para o menor com 16 anos, pela concessão dos pais:
a) Mediante instrumento público;
b) Mediante instrumento particular;
c) Mediante autorização judicial;
d) Com o aval do Conselho Tutelar;
e) Após laudo do assistente social.



07. Para o menor, não cessa a incapacidade:
a) Casamento;
b) Exercício de emprego público efetivo;
c) Colação de grau em curso superior;
d) Ingresso no vestibular;
e) Relação de emprego nos 16 anos de idade completos, desde que o menor tenha economia 
própria.

GABARITO

01. D
Comentário: De acordo com art. 2°, Código Civil.

02. D
Comentário: 
I – correta, de acordo com o art. 1°, C.C.
II – errada, são relativamente incapazes, cfe. ar. 4°, C.C.
III – correta, de acordo com art. 4°, § único, C.C.

03. C
Comentário:  Conforme art.  3°,  III  do Código Civil.  Os demais são incapazes,  relativamente a 
certos atos, ou à maneira de os exercer.

04. D
Comentário: Conforme art. 4, III, CC.
As letras “a”, “b”, “c” indicam absolutamente incapazes.

05. B
Comentário: Conforme art. 5°, C.C.

06. A
Comentário: Conforme art. 5º, § único, I, do Código Civil.

07. D
Comentário: A hipótese não se encontra nos incisos do parágrafo único do art. 5º, C.C.


