
DIREITO CIVIL

01. Assinale a afirmação correta em relação à responsabilidade civil.
a) O incapaz responde pelos prejuízos que causar, mesmo que as pessoas por ele responsáveis 
não
tenham obrigação de fazê-lo ou não disponham de meios suficientes.
b) A responsabilidade civil de concessionária de serviço público de transporte é objetiva apenas 
relativamente aos usuários do serviço.
c)   Não é responsável pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, 
serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.
d) Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por 
quem  pagou, mesmo que o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente 
incapaz.
e) O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la são intransmissíveis, por se tratarem de 
direito personalíssimo.

02. “Aquele que, por ______ anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel,  
adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que  
assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de  
Imóveis.”

Assinale a alternativa que completa corretamente o dispositivo acima, presente no Código Civil 
brasileiro em vigor:
a) cinco.
b) dez.
c) quinze.
d) vinte.

03.  “Aquele  que,  não  sendo  proprietário  de  imóvel  rural  ou  urbano,  possua  como  sua,  
por______anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural
não superior a ________ hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo  
nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.”

Assinale a alternativa que completa corretamente o dispositivo acima, presente no Código Civil 
brasileiro em vigor:
a) dez / cinquenta.
b) cinco / duzentos e cinquenta.
c) dez / cinco.
d) cinco / cinquenta.

04. Assinale a afirmativa incorreta, à luz do Código Civil brasileiro em vigor:
a) Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor.
b)  Nas  obrigações  negativas,  o  devedor  é  havido  por  inadimplente  desde  o  dia  em que  for 
intimado pela execução do ato de que se devia abster.
c) Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 
monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
d)  Nos  contratos  benéficos,  responde  por  simples  culpa  o  contratante,  a  quem  o  contrato 
aproveite, e por dolo aquele a quem não favoreça. Nos contratos onerosos, responde cada uma 
das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei.



05. A respeito das pessoas, das obrigações e da responsabilidade civil, assinale a opção correta.
a)  Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem jurídica. Essa disposição permite afirmar 
que a personalidade é atributo exclusivo da pessoa natural.
b)  Se, por culpa do devedor, não se puder cumprir nenhuma das  prestações alternativas, não 
competindo ao credor proceder à escolha, a obrigação ficará extinta.
c)   Nos últimos tempos,  vem-se consolidando a chamada teoria  do risco,  que,  sem afastar  a 
aplicação da teoria da culpa,  promove melhor  cobertura a danos nos casos em que a teoria 
clássica  da  responsabilidade  civil  se  revela  insuficiente.  Assim,  a  teoria  do  risco  tem  como 
pressuposto  o  exercício  de atividade perigosa  como fundamento  da responsabilidade civil  do 
agente.
d) Segundo dispõe o Código Civil vigente, 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 costumes. Assim, para tipificar o abuso de direito, será imprescindível a prova de que o 
agente agiu culposamente.

GABARITO

01. B
02. D
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