
DIREITO CIVIL 

01- Sobre a hipoteca, é correto afirmar que
a) o dono do imóvel hipotecado não pode constituir outra hipoteca sobre ele.
b) o adquirente do imóvel hipotecado não poderá exonerar-se da hipoteca.
c) a hipoteca não pode ser constituída para garantia de dívida futura ou condicionada.
d) é nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado.

02- Sobre o usufruto, é correto afirmar que
a) o usufruto não se estende aos acessórios da coisa e seus acrescidos.
b) o usufrutuário não tem direito à posse, mas apenas ao uso, administração e percepção dos 
frutos.
c) o usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis.
d) o usufrutuário é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício regular do usufruto.

03- No que pertine à personalidade jurídica da pessoa natural podemos afirmar corretamente que:
a) A prova da morte real se faz por meio do atestado de óbito ou pela declaração de ausência no 
caso de catástrofe e não encontro do corpo.
b) Nos casos de morte de mais de uma pessoa no mesmo evento, sem possibilidade de 
identificação de quem faleceu primeiro, o código civil brasileiro adotou a regra da comoriência.
c) A morte presumida será reconhecida pela declaração
de ausência ou pelo procedimento de justificação, gerando seu efeitos após o trânsito em julgado 
das respectivas ações.
d) A personalidade jurídica da pessoa natural é adquirida a partir da concepção, havendo ou não 
nascimento com vida.

04- São atributos inerentes ao estado civil das pessoas:
a) Indivisibilidade, indisponibilidade e imprescritibilidade.
b) Imprescritibilidade, indivisibilidade e disponibilidade.
c) Intranscendência, indisponibilidade e indivisibilidade.
d) Imutabilidade, indisponibilidade e imprescritibilidade.

05- Analise os itens a seguir:
I- Negócio jurídico é a ação humana, fruto de uma vontade qualificada, que visa diretamente 
alcançar um fim permitido na lei.
II- Ato jurídico é aquele em que o efeito da manifestação de vontade humana está predeterminado 
na lei, não havendo qualquer dose de escolha da categoria jurídica e inexistindo vontade 
qualificada.
III- Negócios jurídicos unilaterais são aqueles que dependem da manifestação de vontade de uma 
única pessoa, mas que exigem para se aperfeiçoarem a
aquiescência de terceiros.
IV -Negócios jurídicos bifrontes são aqueles em que ambos os contratantes, necessariamente, 
auferem vantagens e se obrigam a uma contraprestação.
Aponte a alternativa acertada:
a) Apenas o item I está correto.
b) Os itens I e II estão corretos.
c) Apenas o item III está incorreto.
d) Os itens II, III e IV estão incorretos.



06 - Analise as assertivas a seguir:
I- A coação exercida por terceiro vicia o negócio jurídico, mesmo que dela não tenha 
conhecimento ou pudesse ter conhecimento aquele a quem aproveite.
II- O negócio jurídico eivado pelo erro não se convalida, mesmo que a parte a quem a 
manifestação de vontade se dirigiu prontifique-se a executá-la na conformidade com a vontade 
real do manifestante.
III- O dolo do representante legal de uma das partes a obriga a responder solidariamente com ele 
por perda e danos causados a terceiros.
IV- Anulados os negócios jurídicos praticados em fraude contra credores a vantagem resultante 
reverter-se-á em proveito do acervo de bens do devedor passível de concurso de credores.
Assinale a alternativa acertada:
a) Os itens II e III estão corretos.
b) Os itens I, III e IV estão corretos.
c) Os itens I e IV estão incorretos.
d) Os itens I, II e III estão incorretos.

07- Avalie as assertivas a seguir:
I- O usufrutuário tem direito à posse, uso e percepção dos frutos inerentes ao bem usufruído, mas 
a
administração ficará a cargo do titular do domínio.
II- O direito de habitar imóvel alheia, além de deferir ao titular a prerrogativa de ocupá-lo com sua 
família, também possibilita a sublocação e o empréstimo
a terceiros.
III- A promessa de compra e venda sem cláusula de arrependimento, confere ao promitente 
comprador o direito real à aquisição do imóvel, desde que registrado o respectivo instrumento 
público ou particular no registro de imóveis.
IV-O direito a servidão pode ser adquirido pela usucapião, desde que haja o exercício 
incontestado e contínuo de servidão aparente por mais de dez anos.
Assinale a alternativa correta:
a) Os itens II e III estão corretos.
b) Os itens I e IV estão incorretos.
c) Os itens III e IV estão corretos.
d) Os itens I, II e III estão incorretos.

08- Observando-se a classificação prevista no art. 99 do Código Civil, são bens públicos de uso 
especial:
a) as estradas, as praças e os rios.
b) as estradas, os rios e os teatros públicos.
c) as praças, os veículos oficiais e os teatros públicos.
d) as praças, os veículos oficiais e os imóveis onde estão localizadas as repartições públicas.
e) os cemitérios públicos, os teatros públicos e os imóveis onde estão localizadas as repartições 
públicas.

09- João, pretendendo adquirir um valioso apartamento de propriedade de José, celebra com este 
um contrato particular de promessa bilateral irrevogável de mutuar o referido imóvel por uma 
fazenda, com todos os requisitos essenciais ao contrato definitivo, tendo estabelecido data para a 
realização do contrato definitivo e registrado o contrato particular nos Registros de Imóveis onde 
estão localizados os bens. O contrato preliminar acima referido
a) é nulo, uma vez que deve obedecer à forma pública.
b) tem efeitos contra terceiros, uma vez que registrados



nos RGI competentes.
c) só tem efeitos entre as partes.
d) não pode ser cumprido coercitivamente em caso de inadimplência.
e) não é dotado de transmissibilidade causa mortis dos direitos e obrigações dele originários.

10 - Qual das situações a seguir NÃO configura caso de responsabilidade civil por ato de outrem?
a) Aqueles que de forma gratuita houverem participado no produto do crime.
b) Tutor ou curador, por atos praticados por seus pupilos ou curatelados.
c) O comitente, pelos serviçais e prepostos, no exercício
do trabalho ou por ocasião dele.
d) O pai separado, pelos filhos menores, sob a guarda da mãe que exerce o poder de direção.
e) Os donos de estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins educacionais, 
pelos seus hóspedes, moradores e educandos.
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