
Direito Civil

01. São princípios próprios do Direito Civil:
a) legalidade, personalidade, propriedade individual.
b) Irretroatividade, liberdade de estipulação negocial, intangibilidade familiar.
c) Solidariedade social, indelegabilidade, personalidade, autonomia da vontade.
d) Autonomia da vontade, personalidade social, liberdade, estipulação negocial.
e) Personalidade, irretroatividade, indelegabilidade.

02. São atributos da personalidade jurídica:
a) Domicílio ou sede jurídica, capacidade civil, estado civil e direitos da personalidade.
b) Capacidade civil, moradia, habitação e residência.
c) Casamento, usufruto, relação jurídica.
d) Relação jurídica, direito subjetivo e objetivo.
e) Usufruto, nome, capacidade civil e relação jurídica.

03. São conseqüências jurídicas da morte da pessoa natural:
I.    a pessoa deixa de ser sujeito de direitos e obrigações
II.  a extinção do poder de família
III. dissolução do vínculo conjugal
IV. extinção dos contratos personalíssimos
V.   extinção de usufruto
a) A II e a V estão incorretas.
b) Somente a I e a III estão corretas.
c) Somente a IV está incorreta.
d) Todas estão corretas.
e) Todas estão incorretas.

04. Havendo proibição total do exercício do direito pelo incapaz, sendo nulos os atos por eles 
praticados teremos a chamada:
a) Incapacidade absoluta. 
b) Incapacidade de gozo.
c) incapacidade de direito
d) Incapacidade relativa.
e) Incapacidade de fruição.

05. São formas de extinção da incapacidade dos menores, exceto:
a) A concessão dos pais, ou de um deles na falta de outro, mediante instrumento público, através 
de homologação judicial.
b) Casamento.
c) Colação de grau em ensino superior.
d) O menor com 16 anos completos que comprovar relação empregatícia que lhe proporciona 
economia própria.

06. Com relação aos bens singulares e coletivos é incorreto afirmar que:
a) Coisas singulares são as que, embora reunidas, se consideram de per si, independentemente 
das demais.
b) Os bens coletivos são os constituídos por vários bens singulares, considerados em conjunto, 
formando um todo único que passa a ter individualidade própria, como no caso de uma biblioteca.
c) Os bens coletivos só podem existir enquanto universalidade de fato, como um rebanho, uma 
galeria de quadros, porém nunca como universalidade de direito.



d) Uma caneta é um bem singular simples.
e) Uma casa é um bem singular composto.

07. Marque verdadeiro ou falso
( ) principais são os bens que existem por si, independentemente de qualquer outro.
( ) acessórios são os bens cuja existência supõe a de um principal.
( ) o bem acessório, em regra, segue o principal. 
( ) frutos, produtos e rendimentos são espécies de acessórios.
a) F, F, V, V
b) V, F, V, F
c) F, F, V, F
d) V, F, F, F
e) V, V, V, V

08. São consideradas benfeitorias úteis:
a) As obras executadas para mero deleite ou recreio, tornando mais agradável o uso do bem.
b) As obras que aumentam ou facilitam o uso do bem.
c) As obras que têm por fulcro evitar o perecimento da coisa.
d)  O reforço das estruturas de um prédio.
e) Uma construção ou plantação.

09. Assinale a única alternativa que contém uma benfeitoria:
a) A desinfecção de um pomar atacado por praga agrícola.
b) Uma plantação.
c) A escultura em relação à matéria-prima.
d) A pintura em relação à tela.
e) Os escritos em relação ao papel em que são efetuados.

10. As safras agrícolas, os direitos autorais e as ações de sociedade anônima, são 
respectivamente, bens:
a) Imóveis por acessão física, incorpóreos, divisíveis.
b) Imóveis por determinação legal, infungíveis, divisíveis.
c) Imóveis por acessão física, infungíveis, transferíveis.
d) Móveis por antecipação, móveis por determinação legal, móveis por determinação legal.
e) Móveis pela própria natureza, infungíveis, divisíveis.

Gabarito: 

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


