
Direito Civil 
01- Analise as afirmações:
I – O negócio jurídico celebrado por pessoa relativamente incapaz é nulo;
II – O negócio jurídico simulado é nulo de pleno direito e não subsiste com a sua dissimulação;
III – se o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que 
visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.
É (são) correta(s):
a) Todas;
b) Nenhuma;
c) Somente a I;
d) Somente a II;
e) Somente a III.

02- Analise as afirmações:
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 -  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.
É(são) correta(s):
a) Todas;
b) Nenhuma;
c) A I e II;
d) A I e III;
e) A II e III.

03- A prescrição pode ser alegada:
a) Somente em contestação;
b) Somente em grau de recurso;
c) Em qualquer grau de jurisdição;
d) Somente na petição inicial;
e) Somente na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos.

04- A prescrição geral do Código Civil, quando a lei não fixa prazo menor é de:
a) 1 ano;
b) 2 anos;
c) 3 anos;
d) 10 anos;
e) 20 anos.

05- A prescrição  da pretensão  dos  credores  não  pagos  contra  os  sócios  ou  acionistas  e  os 
liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade, é 
de:
a) 1  ano;
b) 2 anos;
c) 3 anos;
d) 5 anos;
e) 10 anos.



Gabarito
01. E
Comentários:
A I está errada. Nulo é o negócio celebrado por absolutamente incapaz, conforme artigo 166, I do 
Código Civil.
A II está errada. Subsiste se válido na substância e forma, conforme artigo 167 do Código Civil.
A III está correta, conforme artigo 170 do Código Civil.

02.  A
Comentários:
A I está correta, conforme artigo 186 do Código Civil.
A II está correta, conforme artigo 187 do Código Civil.
A III está correta, conforme artigo 188, I do Código Civil.

03. C 
Comentários: conforme artigo 193 do Código Civil.

04. D 
Comentários: conforme artigo 205 do Código Civil.

05.  A 
Comentários: conforme artigo 206, § 1º, V do Código Civil.


