
Direito Civil

01- Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum 
dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos.

02- São incapazes,  relativamente  a  certos  atos,  ou  à  maneira  de os  exercer  os  maiores  de 
dezesseis e menores de dezoito anos, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por 
deficiência  mental,  tenham  o  discernimento  reduzido,  os  excepcionais,  sem  desenvolvimento 
mental completo e os pródigos;

03- São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 
14 anos.

04- São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer os maiores de 17 e 
menores de 20 anos.

05- Cessará, para os menores, a incapacidade:
I -  pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, 
independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor 
tiver dezesseis anos completos;
II - pelo casamento;
III - pelo exercício de emprego público efetivo;
IV - pela colação de grau em curso de ensino superior;
V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, 
em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria.
Todos os itens acima são verdadeiros.

06- O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou de fato por mais de 
4 anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador.

07- Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados o cônjuge não 
separado judicialmente,  os herdeiros presumidos,  legítimos ou testamentários,  os que tiverem 
sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte e os credores de obrigações vencidas 
e não pagas;

08- São pessoas jurídicas de direito público interno:
I - a União;
II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;
III - os Municípios;
IV - as autarquias, inclusive as associações públicas; 
V - as demais entidades de caráter público criadas por lei.
Todos os itens são verdadeiros.

09- São pessoas jurídicas de direito privado:
I - as associações;
II - as sociedades;
III - as fundações.
IV - as organizações religiosas; 
V - os partidos políticos.
Todos os itens são verdadeiros.



10- O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo 
transitório.

Gabarito
01. C
Comentários: O correto é: “os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, 
não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”.

02. C
Comentários: A capacidade dos índios será regulada por legislação especial.

03. E
Comentários: A idade correta é 16 anos.

04. E
Comentários: As idades corretas são 16 e 18 anos.

05. C
Comentários: De acordo como o Código Civil em seu artigo quinto parágrafo único, todas estão 
corretas.

06. E
Comentários: O tempo correto é de dois anos.

07. C
Comentários: Pelo Código Civil, em seu artigo 27, todos os itens estão corretos.

08. C
Comentários: Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se 
tenha dado estrutura de direito privado, regem-se, no que couber, quanto ao seu funcionamento, 
pelas normas do Código Civil.

09. C
Comentários: 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 e necessários ao seu funcionamento. 

10. E
Comentários: O ânimo é definitivo e não transitório.


