
NOÇÕES DE DIREITO CIVIL

01- Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o País quantos dias depois de 
publicada:
a) 1 dia;
b) 10 dias;
c) 15 dias;
d) 30 dias;
e) 45 dias.

02- Assinale a alternativa correta:
a) o comprovado desconhecimento da lei autoriza relevar o seu descumprimento;
b) as correções a texto de lei já em vigor não se consideram lei nova;
c)salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a 
vigência;
d)a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, modifica a lei 
anterior;
e)quando a lei for omissa, o juiz não decidirá a respeito.

03- Assinale a alternativa correta:
a) Nem toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil;
b) A personalidade civil da pessoa começa da concepção;
c) A lei põe a salvo, desde o nascimento com vida, os direitos da pessoa;
d) A existência da pessoa natural termina com a morte;
e) Presume-se a morte, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de 
sucessão provisória.

04- Assinale a alternativa correta:
a) Lucas, que tem 17 anos é absolutamente incapaz;
b) Augusto, que tem o discernimento reduzido por deficiência mental, é absolutamente incapaz;
c) Rogério, que, por deficiência mental, não tiver o necessário discernimento para a prática do ato 
da vida civil, é absolutamente incapaz;
d) Juliana, com 15 anos, é relativamente incapaz;
e) Nenhuma das alternativas está correta.

05- Analise as afirmações:
I – O casamento cessa a incapacidade do menor;
II  –  Pode  ser  declarada  a  morte  presumida,  sem  decretação  de  ausência,  se  alguém, 
desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da 
guerra;
III – Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum 
dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos.

É (são) correta(s):
a) todas;
b) nenhuma;
c) somente a I e III;
d) somente a II e III;
e) somente a I e II.



06- Far-se-á averbação em registro público:
a) do débito de qualquer pessoa;
b) da emancipação do menor;
c) da interdição por incapacidade relativa;
d) da sentença que decreta a anulação do casamento;
e) da sentença declaratória de ausência.

07- Os direitos da personalidade:
a) são trasmissíveis;
b) são renunciáveis;
c) podem sofrer limitação voluntária;
d) todas acima estão corretas;
e) “a”, “b” e “c” estão erradas.

08- Analise as afirmações:
I – Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar 
diminuição temporária da integridade física, ou contrariar os bons costumes;
II – É válida, com objetivo científico, a disposição onerosa do próprio corpo, para depois da morte;
III – O pseudônimo não tem a mesma proteção do nome.

É (são) correta(s):
a) todas;
b) nenhuma;
c) somente a I;
d) somente a II;
e) somente a III.

09- O _______ do ____, sempre que não esteja separado judicialmente, ou de fato por mais de 
____ anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo _______.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem:
a) cônjuge, falecido, três, curador;
b) companheiro, ausente, dois, tutor;
c) cônjuge, falecido, três, curador;
d) cônjuge, ausente, dois, curador;
e) cônjuge, incapaz, cinco, tutor.

10- Considere as seguintes pessoas jurídicas:
1 – União; 2 – associações; 3 – autarquias; 4 – partidos políticos; 5 – organizações religiosas:
São pessoas jurídicas de direito privado:
a) 1, 2 e 3;
b) 1, 3 e 5;
c) 2, 4 e 5;
d) 2, 3 e 5;
e) 3, 4 e 5.



GABARITO

01. E
Comentários: cfe. art. 1° da Lei de Introdução ao Código Civil.

02. C
Comentários: cfe. art. 2°, § 3°, LICC.
Resposta A errada. A lei não pode ser descumprida. Art. 3°, LICC.
Resposta B errada. As correções são lei nova, cfe. art. 1°, § 4°, LICC.
Resposta D errada. Não modifica a lei anterior, conforme artigo 2°, § 2°, LICC.
Resposta E errada. Decidirá na forma do art. 4°, LICC.

03. D
Comentários: cfe. artigo 6°, C.C. 
Resposta A está errada. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres, cfe. art. 1°, C.C.
Resposta B errada. Começa do nascimento com vida, cfe. artigo 2°, C.C. 
Resposta C errada. Os direitos do nascituro estão a salvo desde a concepção, cfe. art. 2°, C.C.
Resposta E errada. A sucessão definitiva autoriza a presunção da morte do ausente, cfe. artigo 6°, 
C.C.

04. C
Comentários: cfe. art. 3°, II, C.C.
A letra A está errada. É relativamente incapaz, cfe. art. 4°, I, C.C.
A letra B está errada. É relativamente incapaz, cfe. art. 4°, II, C.C.
A letra D está errada. É absolutamente incapaz, cfe. ar. 3°, I, C.C.

05. A
I – correta, cfe. artigo 5°, § único, II, C.C.
II – correta, cfe. artigo 7°, II, C.C.
III – correta, cfe. art. 8°, C.C.

06. D
Comentários: Conforme art. 10, I, C.C. Os demais casos da questão são de registro, cfe. artigo 
9°, C.C.

07. E
Comentários: A letra A está errada, são intransmissíveis, cfe. art. 11, C.C.
B está errada, pois são irrenunciáveis, cfe. art. 11, C.C.
C está errada, pois não podem sofrer limitação voluntária, cfe. art. 11, C.C.

08. B
I  -  está  errada.  A vedação  do  artigo  13  do  C.C.  relaciona-se  à  diminuição  permanente  da 
integridade física.
II - está errada. A disposição deve ser gratuita, cfe. art. 14, C.C.
III - está errada. A proteção é a mesma, cfe. art. 19, C.C.

09. D
Comentários: de acordo com o art. 25, C.C.

10. C
Comentários: cfe. art. 44, C.C.


