
Direito Civil 
01-  Analise as afirmações:
I – Salvo por exigência médica, é possível o ato de disposição do próprio corpo;
II – o tratamento médico, mesmo com risco de vida, é obrigatório se houver indicação médica;
III – Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.
É(são) correta(s):
a) todas;
b) nenhuma;
c) somente a I;
d) somente a II;
e) somente a III.

02- O Partido dos Trabalhadores (PT) é:
a) uma autarquia;
b) uma associação pública;
c) uma pessoa jurídica de direito público interno;
d) uma pessoa jurídica de direito público externo;
e) uma pessoa jurídica de direito privado.

03- É pessoa jurídica de direito público externo:
a) o Distrito Federal;
b) a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL);
c) a República da Argentina;
d) as Capitais dos Estados;
e) nenhuma das alternativas está correta.

04- Em relação à associação, assinale a alternativa correta:
a) os direitos recíprocos entre os associados devem estar expressamente previstos no estatuto da 
associação;
b)  as  obrigações  recíprocas  entre  os  associados  devem  estar  expressamente  previstas  no 
estatuto da associação;
c) não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocas;
d) os direitos recíprocos entre os associados não necessitam estar expressamente previstos no 
estatuto da associações;
e)  os  direitos  e  obrigações  recíprocas  devem  ser  previamente  aprovados  por  assembleia 
destinada a tal fim.

05- A pessoa natural que tem diversas residências onde, alternadamente, viva, considerar-se-á 
domiciliada:
a) em qualquer delas;
b) na residência mais próxima da capital;
c) na residência mais próxima do foro local;
d) na primeira adquirida;
e) nenhuma das respostas está correta.

06- A pessoa natural que não tem residência habitual, considera-se domiciliada:
a) no local de nascimento;
b) no local que o juiz fixar;
c) no local fixado pelo tabelião;
d) no lugar onde for encontrada;
e) nenhuma das alternativas está correta.



07- São bens imóveis:
a) o solo e tudo quanto se lhe incorporar naturalmente, mas não artificialmente;
b) tudo o que se incorporar ao solo artificial ou naturalmente, mas o solo não é considerado bem 
imóvel;
c) o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente;
d) o solo, mas as incorporações naturais ou artificiais que se lhe agregarem não são considerada 
bens imóveis;
e) nenhuma das alternativas está correta

08- Assinale a alternativa incorreta:
a) Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente;
b) bem acessório é aquele cuja existência supõe a do principal;
c) se não separados do bem principal, os frutos e produtos não podem ser objeto de negócio 
jurídico;
d) são benfeitorias úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem;
e) todas as alternativas estão corretas.

09-  Analise as afirmações:
I – A exceção não prescreve no mesmo prazo em que a pretensão;
II – A renúncia da prescrição só pode ser expressa;
III – A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor.
É(são) correta(s):
a) todas;
b) nenhuma;
c) a I;
d) a II;
e) a III.

10- Analise as afirmações:
I – A menoridade cessa aos 21 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de 
todos os atos da vida civil;
II – A incapacidade do indivíduo de 17 anos cessa mediante concessão dos pais, por instrumento 
particular assinado perante 2 testemunhas;
III  –  tem  cessada  a  incapacidade  o  indivíduo  com  16  anos  que  possui  carteira  de  trabalho 
assinada, mesmo que não tenha economia própria.
É (são) correta(s):
a) todas;
b) nenhuma;
c) somente a I e II;
d) somente a I e III;
e) somente a II e III.

Gabarito
01. E
Comentários:
A I está errada, pois o ato de disposição do próprio corpo é defeso quando importar diminuição 
permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes, conforme artigo 13 do Código 
Civil.
A II está errada, pois o tratamento com risco de vida não pode ser imposto ao paciente, conforme 
artigo 15 do Código Civil.
A III está correta, conforme artigo 16 do Código Civil.



02. E 
Comentários: conforme artigo 44, V, do Código Civil.

03. C 
Comentários: Conforme artigo 42 do Código Civil.

04. C 
Comentários: conforme artigo 53, § único do Código Civil.

05.  A 
Comentários: conforme artigo 71 do Código Civil.

06. D 
Comentários: conforme artigo 73 do Código Civil.

.07. C 
Comentários: conforme artigo 79 do Código Civil.

08. C
Comentários: As letras “a” e “b” estão de acordo com o artigo 92 do Código Civil.
A letra “d” está de acordo com o artigo 96, § 2º do Código Civil.
A letra “c” está errada, pois podem ser objeto de negócio jurídico, conforme artigo 95 do Código 
Civil.

09. E
Comentários:
A I está errada, pois prescrevem no mesmo prazo, conforme artigo 190 do Código Civil.
A II está errada, pois o artigo 190 do Código Civil autoriza renúncia tácita;
A III está correta, conforme artigo 196 do Código Civil.

10. B
Comentários:
A I está errada, pois o correto é 18 anos, conforme artigo 5º do Código Civil.
A II está errada, pois o instrumento previsto no artigo 5º, § único, I do Código Civil é o público;
A III está errada, pois a economia própria é necessária, conforme artigo 5º, § único, V, do Código 
Civil.


