
DIREITO CIVIL

01. A prescrição corre normalmente
(A) contra os ausentes do País em serviço público dos Municípios.
(B) entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar.
(C) entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal.
(D) contra os relativamente incapazes.
(E) contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra.

02. Sobre responsabilidade civil, considere:
I. Quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza, risco 
para os direitos de outrem, haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa.
II. O pai que ressarcir o dano causado pelo seu filho relativamente incapaz poderá reaver o que houver 
pago de seu filho por quem pagou, quando este completar a maioridade civil.
III. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem 
obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes.
IV. As penas previstas para aquele que demandar de  má-fé, por dívida já paga, não são aplicadas 
quando o autor desistir da ação antes ou depois da contestação.

De acordo com o Código Civil, é correto o que consta APENAS em:
(A) I e II.
(B) II e IV.
(C) I e III.
(D) I, II e III.
(E) I, III e IV.

03. Quanto à responsabilidade civil, são feitas as afirmações a seguir.
I - Ela é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, quando 
esta questão se achar decidida no juízo criminal.
II - Em caso de homicídio, sua indenização consiste, tão somente, no pagamento das despesas com o 
tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família.
III - Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,  
equitativamente, a indenização.
IV - O valor da indenização por injúria, difamação ou calúnia, quando o ofendido não puder provar  
prejuízo material, corresponderá a 10% (dez por cento) de seus rendimentos.
V - A queixa ou denúncia falsa, ainda que não importe em prisão, constitui ofensa à liberdade pessoal.

Estão corretas APENAS as afirmações
(A) I e III
(B) II e IV
(C) III e IV
(D) I, II e V
(E) II, III e V

04. Um cidadão,  domiciliado em Salvador,  adquiriu,  através  de  um contrato  celebrado com outra 
pessoa,  domiciliada  em Porto  Seguro,  um imóvel  situado em  Ilhéus.  O comprador  não efetuou o 
pagamento integral do preço pactuado. O vendedor ingressa com ação de rescisão contratual perante 
uma das varas cíveis da comarca de Salvador. O juiz, de ofício, decreta a incompetência para julgar e  
determina a remessa dos autos para a comarca de Ilhéus. 
A atitude do juiz foi:

(A) correta, tendo-se em vista que se trata de direito real, devendo a demanda ser promovida no local  
do imóvel,  ou seja  Ilhéus, tendo o juiz a obrigação de determinar a remessa dos autos para o juízo 
competente.



(B) correta, pois o juiz pode determinar a competência ao caso concreto e, diante das peculiaridades 
apresentadas, a causa será mais bem julgada em lhéus.
(C) errada, pois o juízo competente é o de Salvador, por ser ação de direito pessoal, o foro competente 
é o domicílio do réu, e, sendo competência relativa, cabe, em regra, às partes, se fosse o caso, a 
possibilidade de argüição de incompetência do foro.
(D) errada, pois o juízo competente é o domicílio do autor,  in casu, Porto Seguro, e o juiz não tem 
poder para determinar a remessa dos autos, tendo em vista tratar-se de competência relativa.
(E)  errada,  pois  ocorreu  a  prorrogação,  e  o  autor,  mesmo  ingressando  com  ação  em  juízo 
incompetente, ele se tornou competente em razão da prorrogação da competência, pois se está diante 
de competência relativa e não absoluta.

05. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a 
que aludem os artigos 205 e 206
do código civil brasileiro. Contudo, há causas que impedem ou suspendem a prescrição.  
Segundo o artigo 197 do código civil brasileiro, não corre a prescrição
(A) entre ascendentes e descendentes, independente do poder familiar.
(B) entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, independente da tutela ou curatela.
(C) contra os incapazes de que trata o art. 5° do código civil brasileiro.
(D) entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal.
(E) contra todos ausentes do País.

06. Considere as assertivas abaixo sobre domicílio.
I - A pessoa natural tem por domicílio a residência com ânimo definitivo.
II  -  Será  considerado  domicílio  da  pessoa  natural  qualquer  das  residências  em  que  viva 
alternativamente.
III - O domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, é o lugar onde se encontre.
Quais são corretas?
(A) Apenas I
(B) Apenas II
(C) Apenas III
(D) Apenas I e III
(E) I, II e III

07. Com base nas disposições gerais sobre negócio jurídico, assinale a assertiva correta.
(A) A incapacidade relativa de uma das partes pode ser invocada pela outra em benefício próprio.
(B)  O  silêncio  importa  anuência,  quando  as  circunstâncias  ou  os  usos  o  autorizarem,  e  não  for 
necessária a declaração de vontade expressa.
(C)  A  escritura  pública  é  essencial  à  validade  dos  negócios  jurídicos  visando  a  constituição, 
transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a cinquenta 
vezes o maior salário mínimo vigente no país.
(D) A validade da declaração de vontade independe de forma especial e de exigência expressa da lei.
(E) Na declaração de vontade, se atenderá mais
ao sentido literal da linguagem do que à intenção nela consubstanciada.

08. Assinale a assertiva correta sobre decadência.
(A) É de cento e vinte dias o prazo para a anulação do negócio jurídico, a contar da sua conclusão ou 
cessação da incapacidade, concluído pelo representante em conflito de interesse com o representado, 
se o fato era ou devia ser do conhecimento de quem com ele tratou.
(B) É de um ano o prazo, a contar da publicação
da sua inscrição no registro, para anular a constituição da pessoa jurídica de direito privado por defeito  
do ato respectivo.
(C) É de dois anos o prazo de anulação do ato, a contar de sua conclusão, se não houver prazo 
estabelecido em lei, quando esta dispuser que determinado ato é anulável.



(D) É de três anos o prazo para pleitear-se a anulação do negócio jurídico nos casos de coação, erro,  
dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão e atos de incapazes.
(E) É de quatro anos o prazo para a declaração de nulidade de negócio jurídico simulado.

09.  A respeito de Responsabilidade Civil, todas as afirmativas  abaixo estão corretas,  EXCETO uma. 
Assinale-a.
(A) A imprudência é a atuação do sujeito sem as devidas cautelas, de forma açodada.
(B) A noção de culpa vincula-se a um juízo de imputabilidade.
(C) A culpa é elemento acidental da responsabilidade civil.
(D) O artigo 186 do CCB refere-se exclusivamente à culpa stricto sensu.
(E) O previsível, na culpa, mede-se pelo grau médio de cuidado, de acordo com a sensibilidade ético-
social.

10. Com relação à regulação da responsabilida-de pelo Código Civil, analise as afirmativas a seguir.
I - O Código distinguiu as duas espécies de responsabilidade, contratual e extracontra-tual, tratando da 
primeira nos artigos 389 e 395.
II - A responsabilidade contratual não abrange o descumprimento de negócio unila-teral.
III  -  No  caso  da  responsabilidade  contratual,  o  credor  deve  demonstrar  que  a  prestação  foi 
descumprida.
IV - A responsabilidade do credor que demanda o devedor por dívida já paga é subjetiva.
V - A indenização está vinculada à violação de um dever jurídico.

Estão corretas APENAS as afirmativas
(A) I e III 
(B) I e IV
(C) II e IV 
(D) II e V
(E) IV e V

GABARITO

01. D 
02. C 
03. A 
04. C 
05. D 
06. E 
07. B 
08. C 
09. D 
10. A


