
DIREITO CIVIL e PROCESSO CIVIL

Questões selecionadas de provas similares

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 consequências 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.

11. “A” deve a “B” R$ 20.000,00. “B” se propõe a liberar “A” se ele concordar em contrair com “C”
dívida de igual quantia. Se a proposta for aceita, o débito de “A” para com “B” desaparece e surge
uma nova dívida de “A” para com “C”. Neste caso configura-se a novação.
a) Subjetiva passiva por expromissão. .
b) Subjetiva ativa. .
c) Subjetiva passiva por delegação.
d) Real. .
e) Objetiva. .
As questões de 12 a 20 devem ser respondidas com base no Código de Processo Civil brasileiro
em vigor.

12. Assinale a alternativa correta:
a) Estando a petição inicial devidamente instruída, o Juiz deferirá de plano a expedição do
mandado de pagamento ou de entrega da coisa no prazo de dez dias.



b) A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem
móvel.
c) No prazo de quinze dias, poderá o réu oferecer embargos, que não suspenderão a eficácia do
mandado inicial.

d) O cumprimento do mandado pelo réu não o isentará de custas e honorários advocatícios.
di)

13. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste
Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa.
b) O princípio do livre convencimento do juiz o autoriza, em falta de normas jurídicas particulares,
a aplicar irrestritamente as regras de experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece e ainda as regras da experiência técnica.
c) O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
d) É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando recair sobre
direito indisponível da parte ou tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

14. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Salvo disposição especial em contrário, as provas podem ser produzidas em audiência.
b) Quando a parte, ou a testemunha, por enfermidade, ou por outro motivo relevante, estiver
impossibilitada de comparecer à audiência, mas não de prestar depoimento, o juiz designará,
conforme as circunstâncias, dia, hora e lugar para inquiri-la.
c) A parte, que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o
teor e a vigência, se assim o determinar o juiz.
d) A carta precatória e a carta rogatória, não devolvidas dentro do prazo ou concedidas sem efeito
suspensivo, poderão ser juntadas aos autos até o julgamento final.

15. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer,
nos casos e forma legais.
b) Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade.
c) O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência ou da inexistência de relação
jurídica, da autenticidade ou falsidade de documento.
d) Não é admissível a ação declaratória, caso tenha ocorrido violação do direito.

16. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou
passivamente, nas hipóteses abaixo, enunciadas em estrita consonância com o Código, EXCETO
se:
a) Entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide.
b) Entre as causas houver conexão pelo objeto ou pela causa de pedir.
c) Os direitos ou as obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato.
d) Ocorrer afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito.

17. “Há ____________, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz
tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes;
caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.”
Assinale a alternativa que integra o preceito legal:
a) Litispendência.
b) Denunciação da lide.
c) Litisconsórcio necessário.
d) Continência.



18. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis serão
propostas, em regra, no foro do domicílio do réu. Tendo mais de um domicílio, o réu será
demandado no foro de qualquer deles.
b) Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa,
podendo o autor, entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de eleição, se o litígio versar sobre
direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação
de obra nova.
c) Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele será demandado onde for encontrado ou
no foro do domicílio do autor.
d) Quando o réu não tiver domicílio nem residência no Brasil, a ação será proposta no foro do
domicílio do autor. Se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro.

19. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou na localidade
onde estiver situado o imóvel procurador com poderes para receber citação, será considerado
revel.
b) Citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender. Para a
validade do processo é indispensável a citação inicial do réu. O comparecimento espontâneo do
réu supre, entretanto, a falta de citação.
c) Comparecendo o réu apenas para arguir a nulidade e sendo esta decretada, considerar-se-á
feita a citação na data em que ele ou seu advogado for intimado da decisão.
d) Far-se-á a citação pessoalmente ao réu, ao seu representante legal ou ao procurador
legalmente autorizado. Estando o réu ausente, a citação far-se-á na pessoa de seu mandatário,
administrador, feitor ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados.

20. Assinale a alternativa CORRETA:
a) O processo civil começa por iniciativa da parte, e continua a se desenvolver sob o princípio da
provocação.
b) A alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese será permitida após o
saneamento do processo.
c) Considera-se proposta a ação, tanto que a petição inicial seja despachada pelo juiz.
d) Feita a citação, é permitido ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o
consentimento do réu, se o juiz considerar pertinente a alteração, em face da lei.

GABARITO

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

11. B
12. B
13. B
14. A
15. D
16. C
17. C
18. B
19. A
20. B


