
DIREITO CIVIL

01. Se, em relação a determinada lei X, que entraria em vigor 45 dias após a publicação, mas no 
44º dia tem o texto novamente publicado para fins de mera correção na redação, o início de sua 
vigência:
a) Ocorrerá 45 dias após a nova publicação;
b) Ocorrerá no dia seguinte ao da nova publicação;
c) Ocorrerá imediatamente;
d) De dará conforme definir lei complementar;
e) Nenhuma das respostas está correta.

02. As correções a texto de lei já em vigor:
a) São inconstitucionais;
b) Só ocorrem por decisão judicial;
c) Só ocorrem por medida provisória;
d) Consideram-se lei nova;
e) Nenhuma das respostas está correta.

03. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes:
a) Não revoga nem modifica a lei anterior;
b) Revoga a lei anterior;
c) Modifica a lei anterior;
d) É inconstitucional;
e) Nenhuma das respostas está correta.

04. Analise as afirmações:
I  -  São absolutamente  incapazes de exercer  pessoalmente  os  atos  da vida civil  os  que,  por 
enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses 
atos;
II - São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer, os que, mesmo por  
causa transitória, não puderem exprimir sua vontade;
III - São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 
dezesseis anos.

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.

05. Assinale a alternativa correta:
a) A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, 
nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão provisória;
b) A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta automaticamente, quanto 
aos ausentes;
c) A existência da pessoa natural termina com a coma ou morte; presume-se esta, quanto aos 
ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva;
d) A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, 
nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva;
e) Nenhuma das respostas está correta.



06. Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência:
a)  Se for  extremamente provável  a morte de quem estava em perigo de vida ou se alguém, 
desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até três anos após o término 
da guerra;
b) Se desaparecer quem estava em perigo de vida ou se alguém, desaparecido em campanha ou 
feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra;
c)  Se for  extremamente provável  a morte de quem estava em perigo de vida ou se alguém, 
desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término 
da guerra;
d) Se desaparecer quem estava em perigo de vida ou se alguém, desaparecido em campanha ou 
feito prisioneiro, não for encontrado até 5 anos após o término da guerra;
e) Nenhuma das alternativas está correta.

07. Assinale a alternativa correta:
a) As pessoas jurídicas de direito público interno são criminalmente responsáveis por atos dos 
seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, sendo vedado o direito regressivo 
contra os causadores do dano;
b) As pessoas jurídicas de direito público interno não são civilmente responsáveis por atos dos 
seus agentes;
c) As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus 
agentes apenas em caso de dolo destes;
d) As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus 
agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os 
causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo;
e) Nenhuma das alternativas está correta.

08. É correto afirmar que:
a) A criação, de organização religiosa não é livre, dependendo de aprovação do poder público 
para a concessão do respectivo registro;
b) São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações 
religiosas,  sendo  vedado  ao  poder  público  negar-lhes  reconhecimento  ou  registro  dos  atos 
constitutivos e necessários ao seu funcionamento;
c) É livre a criação de organização religiosa, mas o funcionamento está sujeito a aprovação do 
Poder Público;
d) A criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas 
depende de autorização do Ministério Público;
e) Nenhuma das respostas está correta.

09. Assinale a alternativa correta:
a) Decai em dois anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, 
por defeito do ato respectivo, contado o prazo da nomeação da diretoria;
b) Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado,  
por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro;
c) Decai em um ano o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por 
defeito do ato respectivo, contado o prazo da assinatura do contrato social;
d) Decai em cinco anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, 
por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro;
e) Nenhuma das alternativas está correta.

10. A validade do negócio jurídico requer:
a) Agente capaz ou relativamente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e 
forma prescrita ou não defesa em lei;



b) Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou indeterminado e forma prescrita ou não 
defesa em lei;
c)  Agente capaz,  ou relativamente capaz, objeto lícito,  possível,  determinado ou determinável, 
forma prescrita ou não defesa em lei e registro no órgão competente;
d) Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não 
defesa em lei;
e) Nenhuma das alternativas está correta.

GABARITO

01. A
Comentário: Conforme artigo 1º, § 3º da Lei de Introdução ao Código Civil.

02. D
Comentário: Conforme artigo 1º, § 4º da Lei de Introdução ao Código Civil.

03. A
Comentário: Conforme artigo 2º, § 2º da Lei de Introdução ao Código Civil.

04. D
Comentário: A I está correta, conforme artigo 3º, II do Código Civil.
A II está incorreta, pois, conforme o artigo 3º, II do Código Civil são absolutamente incapazes.
A III está correta, conforme artigo 3º, I do Código Civil.

05. D
Comentário: Conforme artigo 6º do Código Civil.

06. C
Comentário: Conforme artigo 7º, I e II do Código Civil.

07. D
Comentário: Conforme artigo 43 do Código Civil.

08. B
Comentário: Conforme artigo 44, § 1º do Código Civil.

09. B
Comentário: Conforme artigo 45, parágrafo único do Código Civil.

10. D
Comentário: Conforme artigo 104 do Código Civil.


