
DIREITO CIVIL

01. (ESAF) Assinale a opção falsa.
a) A Lei de Introdução não é parte integrante do Código Civil, por ser aplicável a qualquer norma e 
por conter princípios gerais sobre as leis em geral.
b) A Lei de Introdução é uma lex legum, ou seja, um conjunto de normas que não rege relações de 
vida, mas sim as normas, uma vez que indica como interpretá-las, determinando-lhes a vigência e 
eficácia, suas dimensões espácio-temporais, assinalando suas projeções nas situações conflitivas 
de ordenamentos jurídicos nacionais e alienígenas, evidenciando os respectivos elementos de 
conexão.
c) A Lei de Introdução é um código de normas que não tem por conteúdo qualquer critério de 
hermenêutica jurídica.
d) As normas de direito internacional privado contidas na Lei de Introdução ao Código Civil têm 
por  objetivo  solucionar  o  conflito  de  jurisdição,  estabelecer  princípios  indicativos  de  critérios 
solucionadores do problema de qualificação, determinar o efeito dos atos realizados no exterior, 
reger  a  condição  jurídica  do  estrangeiro  e  tratar  da  eficácia  internacional  de  um  direito 
legitimamente adquirido em um país, que poderá ser reconhecido e exercido em outro.
e) A Lei de Introdução ao Código Civil disciplina a garantia da eficácia global da ordem jurídica, 
não admitindo a ignorância da lei vigente, que a comprometeria.

02. A teoria que permite que o juiz desconsidere os efeitos da personificação ou da autonomia 
jurídica da sociedade, para atingir os sócios e seus patrimônios particulares no caso de fraude, 
denomina-se:
a) Teoria do risco integral.
b) Teoria subjetiva.
c) Teoria da desconsideração da personalidade jurídica.
d) Teoria da interpenetração.
e) Teoria da anulação jurídica.

03. Marque verdadeiro ou falso no que se refere aos grupos despersonalizados:
(  ) A família, o espólio e a sociedade de fato não são pessoas jurídicas.
(  ) A herança jacente e a herança vacante são grupos despersonalizados.
(  ) Massa falida não possui personalidade jurídica.
(  )  Grupos  despersonalizados  caracterizam-se  pelo  conjunto  de  direitos,  obrigações,  bens  e 
indivíduos que detêm capacidade processual,  apesar  de a  lei  não lhes  atribuir  personalidade 
jurídica.
a) F, F, V, V
b) F, V, V, F
c) F, V, F, V
d) V, V, V, V
e) F, F, F, F

04. Estabeleça a relação entre os diversos domicílios necessários:
A - recém-nascido
B - itinerante
C - preso
D - diplomata

I. O último domicílio que esteve no Brasil, ou o Distrito Federal.
II. O local onde estiver recolhido.
III. O local onde for encontrado. 



IV. O dos seus representantes legais.

a) A.II, B.I, C.IV, D.III
b) A.IV, B.III, C.II, D.I
c) A.I, B.II, C.III, D.IV
d) A.III, B.II, C.I, D.IV
e)  A.I, B.IV, C.III, D.II

05. Assinale a opção falsa.
a) Os frutos estantes são os armazenados em depósitos para expedição ou venda.
b)  Uma universalidade de direito  constitui-se por  bens singulares corpóreos heterogêneos ou 
incorpóreos, ante o fato de que a norma jurídica, com o intuito de produzir certos efeitos, lhes dá 
unidade.
c) São bens móveis por antecipação árvores convertidas em lenha.
d) O empréstimo ad pompam vel ostentationem de frutas para uma decoração, devendo estas ser 
devolvidas, faz com que sejam inconsumíveis até a restituição.
e) A pertença, apesar de ser coisa acessória, conserva sua individualidade e autonomia, tendo 
apenas com a principal uma subordinação econômico-jurídica, desde que haja incorporação.

06. Dos itens abaixo, determine aquele que constitui negócio jurídico:
a) Fixação de domicílio.
b) Notificação.
c) Protesto de título.
d) Reconhecimento de filho.
e) Promessa de recompensa.

07. O caso fortuito dá-se quando:
a) O acidente que origina o dano advém de causa desconhecida.
b) É conhecida a causa que deu origem ao evento, por se tratar de fenômeno da natureza.
c) O acontecimento futuro é previsível.
d) O acidente for provocado por ato de vontade humana.
e) Houve intencionalidade na prática do ato, levando a um resultado previsível.

08. (ESAF) Se o de cujus, antes de falecer, não tendo herdeiros necessários, simulou a venda de 
um terreno a terceira pessoa, a quem pretendia deixar o bem alienado aparentemente a título de 
legado, ter-se-á simulação:
a) Maliciosa.
b) Inocente.
c) Relativa subjetiva.
d) Relativa objetiva.
e) Absoluta.

09. (ESAF) O dolo que leva a vítima a realizar o ato negocial, porém em condições mais onerosas 
ou menos vantajosas, não afetando sua declaração de vontade, nem influindo diretamente na 
realização daquele ato, que seria praticado independentemente do emprego de artifício astucioso, 
designa-se:
a) Dolus bonus.
b) Dolo acidental.
c) Dolus malus.
d) Dolo principal.
e) Dolo recíproco.



10. (ESAF) Em relação aos modos de apreciação da culpa do agente, no caso em julgamento, ter-
se-á culpa in abstrato, quando:
a) Se atém ao exame da imprudência do agente.
b) Se percebe que o ato lesivo só seria evitável por uma atenção extraordinária.
c) Se leva em conta a questão da negligência do agente.
d) Se faz uma análise comparativa da conduta do agente com a do homem normal.
e) Se verifica que a lesão de direito adveio de uma abstenção.

GABARITO

01. C
02. C
03. D
04. B
05. E
06. E
07. A
08. B
09. B
10. D


