
DIREITO CIVIL

01. Na hipótese de contrato que fere lei imperativa, a responsabilidade civil é
a) contratual. 
b) delitual.
c) subjetiva. 
d) putativa.
e) decorrente do risco.

02. É correto afirmar, a respeito da prescrição, que esta atinge a pretensão que nasce da violação 
do direito
a) subjetivo,  não é causa de extinção de direito e só pode ser conhecida pelo juiz se houver 
provocação do interessado.
b) subjetivo,  não é causa de extinção de direito  e pode ser  conhecida pelo juiz  mesmo sem 
provocação do interessado.
c)  subjetivo,  é  causa  de  extinção  de  direito  e  só  pode  ser  conhecida  pelo  juiz  se  houver 
provocação do interessado.
d) potestativo, não é causa de extinção de direito e pode ser conhecida pelo juiz mesmo sem 
provocação do interessado.
e) potestativo, não é causa de extinção de direito e só pode ser conhecida pelo juiz se houver 
provocação do interessado.

03. A respeito da disciplina dos fatos jurídicos, assinale a opção correta.
a) O pai, quando reconhece a paternidade do filho havido fora
do casamento, pratica ato jurídico em sentido estrito.
b) O provérbio “quem cala consente” é plenamente aplicável ao direito, pois, em regra, o silêncio 
importa anuência.
c)  Ocorre  a  reserva  mental  quando  um  dos  contratantes  oculta  a  sua  verdadeira  intenção, 
hipótese  em  que  subsistirá  a  manifestação  de  vontade,  sendo  irrelevante  para  o  direito  o 
conhecimento ou o desconhecimento da reserva pela outra parte.
d) Considere que duas partes tenham ajustado entre si uma doação, e, após algum tempo, houve 
conflito  ante a interpretação das cláusulas  constantes do instrumento.  Nesse caso,  o juiz,  ao 
decidir a eventual causa, deverá dar interpretação extensiva ao contrato.
e) A vontade é pressuposto básico do negócio jurídico, sendo imprescindível a sua manifestação 
expressa.

04. Sobre o instituto da prescrição no Direito Civil, é correto afirmar que:
a) Prescreve em dois anos a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e 
os  liquidantes,  contado  o  prazo  da  publicação  da  ata  de  encerramento  da  liquidação  da 
sociedade.
b) Prescreve em um ano a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que 
se vencerem.
c) Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil.
d) Prescreve em cinco anos a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das 
contas.
e)  Prescreve  em  quatro  anos  a  pretensão  de  cobrança  de  dívidas  líquidas  constantes  de 
instrumento público ou particular.

05.  De  acordo  com  o  Código  Civil,  são  considerados  absolutamente  incapazes  de  exercer 
pessoalmente os atos da vida civil os
a) menores de dezoito anos.



b) deficientes mentais, em qualquer circunstância.
c) ébrios habituais e os viciados em tóxicos.
d) que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.
e) excepcionais, com desenvolvimento mental completo.

06. Para efeito de reparação civil e de acordo com os Códigos Civil e de Defesa do Consumidor, é 
considerada subjetiva a responsabilidade do(s)
a) dono de animal.
b) tutor e do curador pelos atos dos pupilos e curatelados, respectivamente.
c) profissionais liberais.
d) pais pelos atos dos filhos menores que estiverem em sua companhia.
e) donos de hotéis e de hospedarias.

07.  De acordo com os novos prazos de prescrição estabelecidos pelo Código Civil  de 2002, a 
pretensão de reparação civil prescreve em
a) dois anos. 
b) três anos. 
c) cinco anos. 
d) dez anos. 
e) vinte anos.

08. Com relação as pessoas jurídicas é correto afirmar.
I - São pessoas jurídicas de direito público interno: a União, os Estados e os Municípios.
II - Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com o pedido de inscrição 
do ato constitutivo no respectivo registro
III - São pessoas jurídicas de direito privado: associações, sociedades e partidos políticos
IV - As pessoas jurídicas de direito público interno não 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
V  -  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.

a) as assertivas III, IV e V estão corretas.
b) as assertivas II,IV e V estão corretas.
c) as assertivas I, II e V estão corretas.
d) as assertivas I, III e V estão corretas.
e) as assertivas I, IV e V estão corretas.

09. 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.



10. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus 
agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado:
a) direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo;
b) se o agente causador for pessoa jurídica de direito público externo;  
c) ausência definitiva do terceiro interessado;
d) caso fortuito ou força maior;
e) estado declarado de guerra.
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