
  DIREITO CIVIL 

01- Se a lei nova não estabelecer nada a respeito, a sua vigência ocorrerá:
a) imediatamente;
b) no dia seguinte ao da publicação;
c) 48 horas depois da publicação;
d) 30 dias depois da publicação;
e) 45 dias depois da publicação.

02- Admitindo-se que a Espanha, por tratado internacional, aceite determinada lei brasileira, esta 
se tornará obrigatória para referido país:
a) 3 meses depois de oficialmente publicada;
b) imediatamente;
c) 6 meses depois de oficialmente publicada;
d) 48 horas depois de oficialmente publicada;
e) nenhuma das alternativas está correta.

03- Assinale a alternativa correta:
a) A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e  
a coisa julgada;
b) reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei  vigente ao tempo em que se 
efetuou;
c) chama-se caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso;
d) não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue;
e) todas as respostas estão corretas.

04- Assinale a alternativa que descreve a previsão da Lei de Introdução ao Código Civil sobre a 
repristinação:
a) Artigo 3º da LICC: Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece;
b) Artigo 4º da LICC: Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os  
costumes e os princípios gerais de direito;
c) Artigo 5º da LICC: Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às 
exigências do bem comum;
d) Artigo 2º, § 3º da LICC: Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a 
lei revogadora perdido a vigência;
e) Artigo 2º, § 2º da LICC: A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já 
existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

05- Gabriela, com duas semanas de gravidez, supõe que o filho seja do sexo masculino e decide 
que seu nome será Paulo. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, Paulo:
a) não terá qualquer direito, pois ainda não nasceu com vida;
b) terá personalidade civil plena;
c) será absolutamente incapaz;
d) terá a salvo seus direitos, mas não terá personalidade civil;
e) terá personalidade civil com a salvaguarda de seus direitos.



06-  Analise as afirmações:
I – o indivíduo com 14 anos é relativamente incapaz;
II – o viciado em crack é relativamente incapaz;
III – o excepcional sem desenvolvimento mental completo é absolutamente incapaz.
É(são) correta(s):
a) Todas;
b) Nenhuma;
c) Somente a I;
d) Somente a II;
e) Somente a III.

07- A comoriência ocorre quando:
a) duas ou mais pessoas morrem ao mesmo tempo e não é possível concluir qual delas morreu 
primeiro;
b) o ato do incapaz é ratificado judicialmente;
c) há casamento entre homossexuais;
d) o bebê nasce morto;
e) nenhuma das alternativas está correta.

08- Analise as afirmações:
I – a extrema probabilidade da morte de quem estava em perigo de vida permite a declaração da 
sua morte presumida;
II  –  o  prisioneiro  de  guerra  desaparecido  pode  ter  declarada  a  morte  presumida  se  não  for 
encontrado até dois anos após o término da guerra;
III – se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum 
dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos.
É (são) correta(s):
a) todas;
b) nenhuma;
c) a I e II;
d) a II e III;
e) a I e III.

09- O casamento e a sentença que decretar a sua nulidade:
a) serão ambos averbados em registro público;
b) serão ambos registrados em registro público;
c) será o primeiro registrado e a segunda averbada em registro público;
d) será o primeiro averbado e a segunda registrada em registro público;
e) nenhuma das alternativas está correta.

10- Com exceção dos casos previstos em Lei, os direitos da personalidade, segundo o Código 
Civil:
a) são intransmissíveis, mas renunciáveis, podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária;
b) são intransmissíveis, irrenunciáveis e seu exercício não pode sofrer limitação voluntária;
c) são intransmissíveis e irrenunciáveis, mas seu exercício pode sofrer limitação voluntária;
d) são transmissíveis;
e) são renunciáveis.



Gabarito
01. E 
Comentários: conforme artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil.

02.  A 
Comentários: conforme artigo 1º, § 1º da Lei de Introdução ao Código Civil.

03. E 
Comentários: Todas estão corretas, conforme artigo 2º e 6º, parágrafos primeiro e terceiro da Lei 
de Introdução ao Código Civil.

04.  D 
Comentários: A repristinação ocorre se uma lei X é revogada por uma lei Y e, após, a lei Y é 
revogada por uma lei Z, voltando a ter vigência a lei X. No Brasil, nesse caso, isso só pode ocorrer 
se a lei Z dispuser expressamente acerca da restauração da Lei X.

05. D 
Comentários: Conforme artigo 2º do Código Civil, a personalidade civil da pessoa começa do 
nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.

06.  D
Comentários: 
A I está errada, pois é absolutamente incapaz, conforme artigo 3º, I, do Código Civil;
A II está correta, conforme artigo 4º, II, do Código Civil;
A III está errada, pois é relativamente incapaz, conforme artigo 3º, III do Código Civil.

07.  A 
Comentários: conforme o conceito. O Código Civil prevê a comoriência no artigo 8º;

08.  A
Comentários: 
A I está correta, conforme artigo 7º, I do Código Civil.
A II está correta, conforme artigo 7º, II do Código Civil.
A III está correta, conforme artigo 8º, do Código Civl.

09. C 
Comentários: conforme artigos 9º, I e 10, I do Código Civil.

10. B 
Comentários: conforme artigo 11 do Código Civil.


