
Direito Civil

01- A incapacidade relativa de uma das partes:
a) pode ser invocada a qualquer tempo, mesmo pela outra pessoa capaz envolvida no negócio 
jurídico;
b) não pode ser invocada pelo outra parte em benefício próprio;
c) pode ser invocada pela outra parte envolvida no negócio jurídico apenas para aproveitar aos 
co-interessados capazes, sendo indivisível o objeto envolvido;
d) pode ser invocada pela outra parte envolvida no negócio jurídico apenas para aproveitar aos 
co-interessados capazes, sendo indivisível a obrigação comum;
e) nenhuma das alternativas está correta.

02- Assinale a alternativa correta:
a) a impossibilidade inicial do objeto invalida o negócio jurídico, mesmo que cessada antes de 
realizada a condição a que ele estiver subordinado;
b) A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se cessar 
antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado;
c) A impossibilidade inicial do objeto torna nulo o negócio jurídico, mesmo que cessada antes de 
realizada a condição a que ele estiver subordinado;
d) A impossibilidade inicial do objeto torna nulo o negócio jurídico, mesmo se for relativa;
e) Nenhuma das respostas está correta.

03- Analise as afirmações:
I – são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro 
substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circuntâncias 
do negócio;
II – Não é considerado substancial o erro que interessa à natureza do negócio, ao objeto principal 
da declaração, ou a alguma das qualidades a ele substanciais;
III – Não é considerado substancial o erro que concerne à identidade ou à qualidade essencial da 
pessoa a quem se refira a declaração de vontade, mesmo que tenha influído nesta de modo 
relevante.
É(são) correta:
a) Todas;
b) Nenhuma;
c) Somente a I;
d) Somente a II;
e) Somente a III.

04- Analise as afirmações:
I – O negócio jurídico celebrado por pessoa relativamente incapaz é nulo;
II  –  É nulo o negócio jurídico simulado,  mas subsistirá o que se dissimulou,  se válido for  na 
substância e na forma.
III  – É simulado o negócio jurídico quando  aparentar conferir  ou transmitir  direitos a pessoas 
diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem.
É(são) correta(s):
a) Todas;
b) Nenhuma;
c) A I e II;
d) A II e III;
e) A I e III.



05- Realizado o negócio jurídico mediante coação, cessada esta, o coagido poderá anulá-lo no 
prazo de:
a) 1 ano;
b) 2 anos;
c) 3 anos;
d) 4 anos;
e) 5 anos.

Gabarito
01. B 
Comentários: conforme artigo 105 do Código Civil.

02. B 
Comentários: conforme artigo 106 do Código Civil.

03. C
Comentários:
A I está correta, conforme artigo 138 do Código Civil.
A II está errada. Trata-se de erro substancial, conforme artigo 139, I do Código Civil.
A III está errada. Trata-se de erro substancial, conforme artigo 139, II do Código Civil.

04. D
Comentários:
A I está errada. Nulo é o negócio celebrado por absolutamente incapaz, conforme artigo 166, I do 
Código Civil. 
A II está correta, conforme artigo 167 do Código Civil.
A III está correta, conforme artigo 167, § 1º, I do Código Civil.

05. D
Comentários: conforme artigo 178, I do Código Civil.


