
Direito Civil

01-  A associação que muda a sede para outro local, mas não atualiza o domicílio no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas:
a) Considera-se domiciliada no novo local ou onde funciona a diretoria;
b) Continua domiciliada no local anterior ou onde funciona a diretoria;
c) Continua domiciliada no local anterior, sendo irrelevante o local de funcionamento da diretoria;
d) Considera-se domiciliada no novo local, sendo irrelevante o local de funcionamento da diretoria;
e) Nenhuma das respostas está correta.

02- O domicílio da pessoa jurídica que tem sede unicamente no exterior:
a) Não tem domicílio aqui no Brasil;
b) Tem domicílio no Distrito Federal;
c) Tem domicílio no local onde funcionar o Supremo Tribunal Federal;
d) Tem domicílio, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar 
do estabelecimento, sito no Brasil, a que ela corresponder;
e) Nenhuma das respostas está correta.

03- Assinale a resposta correta:
a) Se a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou 
determinável, bem como forma prescrita ou não defesa em lei, a impossibilidade inicial do objeto 
não invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição a que 
ele estiver subordinado;
b) Se a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou 
determinável, bem como forma prescrita ou não defesa em lei, a impossibilidade inicial do objeto 
invalida o negócio jurídico;
c) Se a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou 
determinável, bem como forma prescrita ou não defesa em lei, a impossibilidade inicial do objeto 
não invalida o negócio jurídico se for absoluta, ou se cessar antes de realizada a condição a que 
ele estiver subordinado;
d) Se a validade do negócio jurídico não requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado 
ou determinável,  bem como forma prescrita ou não defesa em lei,  a impossibilidade inicial do 
objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição a 
que ele estiver subordinado;
e) Nenhuma das respostas está correta.

04- Analise as afirmações:
I - A existência de agente capaz como requisito de validade do negócio jurídico determina que o 
menor de 18 anos, em nenhuma hipótese, poderá participar de negócio jurídico;
II – É nulo o negócio jurídico quanto o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;
III – é anulável o negócio jurídico realizado por agente relativamente incapaz.

É (são) correta(s):
a)Todas;
b) Nenhuma;
c) A I e II;
d) A II e III;
e) A I e III.



05-  Assinale a alternativa correta:
a) O ato jurídico simulado não é nulo, já que as partes poderão ratificá-lo;
b) O ato jurídico simulado é nulo. Mas se referido ato dissimular-se, subsistirá se a sua substância 
e forma forem válidos;
c) A simulação do ato jurídico não tem relevância para o reconhecimento da sua nulidade, tendo 
em vista que mais vale a vontade das partes do que a forma do ato jurídico;
d) O ato jurídico nulo não pode ser dissimulado, tendo em vista o vício de origem que lhe reveste;
e) Nenhuma das respostas está correta.

06-  Considerando-se  que  Carlos,  relativamente  incapaz,  vende  uma  televisão  a  Augusto, 
plenamente capaz:
a) Há negócio nulo de pleno direito, tendo em vista a incapacidade relativa de Carlos;
b) Há nulidade que será decretada de ofício pelo juiz de direito;
c) Há nulidade relativa, que pode ser invocada tanto por Carlos, como por Augusto;
d) Há nulidade relativa, que pode ser invocada por Carlos;
e) Nenhuma das respostas está correta.

07- Para a validade do negócio jurídico quanto ao objeto:
a) Basta ser possível ou lícito;
b) Basta ser possível, lícito, determinado ou determinável;
c) Basta ser existente;
d) Basta ser determinado;
e) Basta ser lícito.

08- Júlio, viciado em tóxico, ao comprar cocaína de Renato, adquire a mercadoria, mas não efetua 
o pagamento. Nesse caso, o crime na esfera penal, tem os seguintes efeitos na esfera cível:
a) Júlio obrigado a pagar pela mercadoria ou a devolvê-la, sob pena de enriquecimento ilícito;
b) Júlio está obrigado a devolver a mercadoria, acrescida de juros de mora;
c) Renato está autorizado a buscar a devolução da mercadoria pela via judicial, devendo referida 
mercadoria, no entanto, ficar apreendida, por ser ilícita;
d) Renato não tem direito ao pagamento ou devolução da mercadoria;
e) Nenhuma das respostas está correta.

09- O ato ilícito:
a) Configura-se pela ação violadora de direito, não existindo o chamado “ato ilícito por omissão”;
b) É praticado quando aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral;
c) Não é configurado em relação aos chamados “danos morais”;
d) Não é aplicável em relação às figuras da “negligência” e da “imprudência”;
e) Nenhuma das respostas está correta.

10- A destruição da coisa alheia:
a) Não é possível em nenhuma hipótese, no ordenamento jurídico brasileiro;
b) Não configura ato ilícito, se necessária para remover perigo iminente, assim como a lesão a 
pessoa;
c) Não configura ato ilícito, se necessária para remover perito iminente, mesmo que exceda o 
indispensável para a remoção do perigo;
d) Se não exceder os limites do indispensável para a remoção do perigo, não configura ato ilícito, 
diferentemente da lesão a pessoa, inaceitável no ordenamento jurídico brasileiro;
e) Nenhuma das respostas está correta.



Gabarito
01. B 
Comentário: Conforme artigo 75, IV do Código Civil.

02. D 
Comentário: Conforme artigo 75, § 2º do Código Civil.

03. A 
Comentário: Conforme artigos 104 e 106 do Código Civil.

04.  D
Comentário:
A I está errada, pois o menor de 18 anos poderá participar de negócio jurídico se assistido ou 
representado, conforme a idade. 
A II está correta, conforme artigo 166, III do Código Civil.
A III está correta, conforme artigo 171, I, do Código Civil.

05. B 
Comentário: Conforme artigo 167 do Código Civil.

06. D 
Comentário: conforme artigo 105 do Código Civil.

07. B 
Comentário: Conforme artigo 104, II do Código Civil.

08. D 
Comentário: Pois não houve negócio jurídico válido, que pressupõe a licitude do objeto. Sendo 
inválido, é inexigível o seu cumprimento, conforme artigo 104 do Código Civil.

09. B 
Comentário: Conforme artigo 186 do Código Civil.

10. B 
Comentário: Conforme artigo 188, II e parágrafo único do Código Civil.


