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Direito Civil 
 

Questão 1: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

 Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/42) 

Com base no disposto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assinale a opção 

correta. 

 a) No tocante aos regramentos do direito de família, adota-se o critério jus sanguinis na referida 

lei. 

 b) A sucessão de bens de estrangeiros situados no território brasileiro é disciplinada pela lei 

brasileira em favor do cônjuge ou dos filhos brasileiros, mesmo se a lei do país de origem do de 

cujus for-lhes mais favorável. 

 c) Ao confronto entre uma lei especial e outra lei geral e posterior dá-se o nome de antinomia de 

segundo grau. 

 d) Ocorre lacuna ontológica na lei quando existe texto legal para a solução do caso concreto, mas 

esse texto contraria os princípios que regem a própria justiça. 

 e) O juiz poderá decidir por equidade, mesmo sem previsão legal. 

 

 

Questão 2: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

 Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/42) 

O aplicador do direito, ao estender o preceito legal aos casos não compreendidos em seu 

dispositivo, vale-se da 

 a) interpretação teleológica. 

 b) socialidade da lei. 

 c) interpretação extensiva. 

 d) analogia. 

 e) interpretação sistemática. 
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Questão 3: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

 Interpretação das normas jurídicas 

Considerando a regulamentação constitucional e civilista, julgue o próximo item. 

 

Na interpretação extensiva da lei, são aplicados os princípios de adequação e proporcionalidade 

entre os termos empregados e o espírito da norma. 

(         ) Certo 

(         )  Errado 

 

Questão 4: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

 Da personalidade e da capacidade (arts. 1º a 10) 

Considerando a regulamentação constitucional e civilista, julgue o próximo item. 

Personalidade jurídica, definida como a maior ou menor extensão dos direitos e das obrigações de 

uma pessoa, representa um atributo. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

Questão 5: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

 Da personalidade e da capacidade (arts. 1º a 10) 

Em relação a pessoas naturais, pessoas jurídicas, direitos de personalidade e classes de bens, 

julgue o item subsequente. 

 

A violação do cadáver contraria direito da personalidade, sendo, por isso, vedada, ainda que 

mediante autorização. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 6: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

 Da personalidade e da capacidade (arts. 1º a 10) 

Julgue o item que se segue, a respeito do que dispõe o Código Civil sobre capacidade. 

A capacidade de fato não se apura exclusivamente com base no critério etário. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

Questão 7: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

 Da personalidade e da capacidade (arts. 1º a 10) 

Acerca da responsabilidade civil, julgue o item subsecutivo. 

Ainda que demonstrada a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana, faz-se 

necessária a comprovação da dor e do sofrimento para a configuração de dano moral. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

Questão 8: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

 Da personalidade e da capacidade (arts. 1º a 10) 

Acerca das pessoas naturais, julgue o próximo item. 

 A sentença que declara a ausência da pessoa natural deve ser submetida a registro público. 

(         ) Certo 

(         )  Errado 

 

Questão 9: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

 Da personalidade e da capacidade (arts. 1º a 10) 

Uma família viajava de navio do Brasil para a Europa e, no curso da viagem, o navio naufragou, 

tendo morrido os quatro integrantes dessa família. Não foi possível identificar o integrante da 

família que morreu primeiro. Robson era o mais velho, Marcos, o mais novo, e João, maior de 

sessenta e cinco anos de idade. Rogério estava doente, em estágio terminal de sua vida. 

 

Nessa situação hipotética, com base no disposto no Código Civil, dada a impossibilidade de 

constatar quem morreu primeiro, presume-se que 

 a) Rogério morreu primeiro, por estar em estágio terminal da vida. 
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 b) João morreu primeiro, por ser maior de sessenta e cinco anos de idade. 

 c) Robson morreu primeiro, por ser o mais velho. 

 d) todos morreram simultaneamente. 

 e) Marcos morreu primeiro. 

 

 

Questão 10: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

 Da personalidade e da capacidade (arts. 1º a 10) 

Acerca de pessoas naturais e negócio jurídico, assinale a opção correta à luz do Código Civil e da 

doutrina de referência. 

 a) Na concretização do negócio jurídico, o silêncio não tem consequência concreta a favor das 

partes. 

 b) Todas as pessoas naturais, por possuírem capacidade de direito, podem praticar, por si 

próprias, a generalidade dos atos da vida civil. 

 c) Considera-se termo a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina 

o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. 

 d) Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua 

celebração. 

 e) Se, da declaração de vontade, for detectado o falso motivo, o negócio jurídico será sempre 

anulado. 

 

 

Questão 11: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

 Dos Direitos da personalidade (arts. 11 a 21) 

Acerca das pessoas naturais, julgue o próximo item. 

É característica dos direitos da personalidade a sua oponibilidade erga omnes. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 12: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

 Dos Direitos da personalidade (arts. 11 a 21) 

A respeito dos direitos da personalidade, do bem de família e das sucessões, julgue o item a seguir. 

 Os direitos da personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis, extrapatrimoniais e vitalícios, 

não podendo sofrer nenhum tipo de limitação legal ou voluntária, uma vez que possuem 

fundamento constitucional. 

 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 13: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

 Das Pessoas Jurídicas (arts. 40 a 78) 

Com relação ao direito civil, julgue o item subsequente. 

Empresário individual é pessoa física que exerce pessoalmente atividade econômica organizada 

para a produção ou circulação de bens ou de serviços. O estabelecimento é exigência a ser 

cumprida por empresário individual. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 14: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

 Das Pessoas Jurídicas (arts. 40 a 78) 

Julgue o item que se segue, referente à pessoa jurídica. 

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral nos casos de violação à sua honra subjetiva. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 15: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

 Desconsideração da pessoa jurídica 

Julgue o item que se segue, referente à pessoa jurídica. 

Conforme entendimento do STJ, em relação à desconsideração da personalidade jurídica, o 

ordenamento jurídico pátrio adotou a denominada  teoria maior da desconsideração. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 16: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

 Desconsideração da pessoa jurídica 

Julgue o item seguinte, relativo a obrigações, desconsideração da personalidade jurídica e 

propriedade. 

Ao acolher requerimento de desconsideração da personalidade jurídica feita com fulcro no Código 

Civil, o juiz deve determinar a substituição da pessoa jurídica por seus sócios: com a dissolução da 

pessoa jurídica decorrente da desconsideração, os sócios passam a ser os responsáveis pela 

obrigação da sociedade. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 17: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Judiciária/2011 

 Domicílio das Pessoas Naturais e Jurídicas (arts. 70 a 78) 

Julgue o item seguinte, referente a domicílio e capacidade das pessoas naturais. 

De acordo com o que dispõe o Código Civil brasileiro, é correto afirmar que nem todas as pessoas 

possuem domicílio. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 18: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

 Domicílio das Pessoas Naturais e Jurídicas (arts. 70 a 78) 

No que se refere ao domicílio da pessoa natural, julgue o próximo item. 

O domicílio do militar da Marinha corresponde ao local de matrícula do navio em que o militar 

esteja servindo. 

 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 19: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

 Domicílio das Pessoas Naturais e Jurídicas (arts. 70 a 78) 

No que se refere ao domicílio da pessoa natural, julgue o próximo item. 

O domicílio do andarilho, aquele que não tem residência habitual, é fixado, fictamente, em Brasília. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 20: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

 Domicílio das Pessoas Naturais e Jurídicas (arts. 70 a 78) 

No que se refere ao domicílio da pessoa natural, julgue o próximo item. 

Havendo diversas residências onde viva, alternativamente, a pessoa natural, considerar-se-á seu 

domicílio qualquer uma delas. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

Questão 21: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

 Dos fatos jurídicos (arts. 104 a 232) 

Considerando a regulamentação constitucional e civilista, julgue o próximo item. 

Para que a ocorrência de fato natural não resulte em extinção de uma pessoa jurídica, pode-se 

prever, no ato constitutivo da entidade, a manutenção de suas atividades. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 22: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

 Negócio Jurídico (arts. 104 a 184) 

Com relação a direito civil, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente e Código de 

Defesa do Consumidor, julgue o item a seguir. 

O negócio jurídico realizado mediante representação é anulável se houver conflito de interesses 

entre o representante e o representado, desde que haja previsão para tal no contrato celebrado. O 

prazo prescricional para a anulação, nesse caso, é de cento e oitenta dias, contado da assinatura do 

contrato ou da cessação da incapacidade. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 23: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

 Negócio Jurídico (arts. 104 a 184) 

A respeito de fatos jurídicos, julgue o item a seguir. 

Considere que Cláudio tenha vendido seu veículo, por R$ 35.000,00, à sua irmã Matilde. Nessa 

situação hipotética, o negócio jurídico é  classificado como aquisição por ato inter vivos, derivada, 

bilateral, a título oneroso e consensual. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 24: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

 Negócio Jurídico (arts. 104 a 184) 

Em relação aos negócios jurídicos, julgue o seguinte item. 

 

Salvo se a lei dispuser em contrário, a escritura pública é essencial à validade do negócio jurídico 

que vise à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóvel de 

valor superior a trinta vezes o salário mínimo vigente. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 25: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

 Negócio Jurídico (arts. 104 a 184) 

No que se refere aos negócios jurídicos, assinale a opção correta. 

 a) A reserva mental, emissão de uma declaração não querida em conteúdo e resultado que tem 

por objetivo enganar o outro contratante, é, por si só, motivo de nulidade ou anulabilidade do 

negócio jurídico firmado. 

 b) Quando as circunstâncias reais do negócio jurídico divergirem do conteúdo escrito do contrato, 

deverá ser respeitada mais a intenção consubstanciada na declaração de vontade do que no 

sentido literal da linguagem. 

 c) O termo inicial suspende o exercício e a aquisição do direito. 

 d) Para a caracterização do estado de perigo como defeito do negócio jurídico, é imprescindível a 

constatação do chamado dolo de aproveitamento pelo agente a quem o desequilíbrio desfavorece. 

 e) Sendo a outorga do cônjuge no contrato de promessa de compra e venda de imóvel requisito de 

validade do pacto, é correto afirmar que sua ausência invalida o ajuste por vício na legitimidade. 

 

 

Questão 26: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

 Disposições Gerais do Negócio Jurídico (arts. 104 a 114) 

Julgue o próximo item, referente à interpretação da lei, aos direitos da personalidade, à validade 

dos negócios jurídicos e à prova. 

Considere a seguinte situação hipotética. 

Carlos, maior e capaz, celebrou com Rafael, menor de dezessete anos de idade, contrato pelo qual 

se comprometeu a realizar reparos na casa onde Rafael reside. 

 

Nessa situação, Carlos poderá pleitear a anulação do contrato com base na incapacidade de 

Rafael. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 27: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

 Da condição, termo e encargo (arts. 121 a 137) - Elementos Acidentais 

A respeito dos negócios jurídicos, julgue o item a seguir. 

Quando há uma manifestação de vontade submetida a uma condição suspensiva, essa vontade só 

produz os seus efeitos com o implemento da condição suspensiva. Todavia, legítimos são apenas 

os atos que não se revelarem incompatíveis com a realização da condição suspensiva. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 28: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

 Defeitos ou vícios do negócio jurídico (arts. 138 a 165) 

A respeito dos negócios jurídicos, julgue o item a seguir. 

Se, no negócio jurídico, o dolo tiver sido praticado pelo representante legal de uma das partes, a 

responsabilidade pelas perdas e danos será solidária do representante e do representado, e o 

negócio será anulado independentemente de o representado ter conhecimento do dolo. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 29: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

 Defeitos ou vícios do negócio jurídico (arts. 138 a 165) 

Com base no Código Civil e na jurisprudência pertinente, julgue o item seguinte, relativos à 

personalidade jurídica e aos negócios jurídicos. 

  

A coação consiste em defeito do ato jurídico que vicia a declaração de vontade e incute no 

paciente o fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou a seus 

bens. Em consequência, a pessoa jurídica não pode ser vítima da coação 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 30: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

 Invalidade do negócio jurídico (arts. 166 a 184) 

A respeito de fatos jurídicos, julgue o item a seguir. 

Considere que Roberto, com o objetivo de fraudar seus credores, tenha alienado seus bens a 

Flávio. Nessa situação, o prazo decadencial para que esse negócio seja anulado será contado do 

dia em que os credores tiverem ciência da alienação dos bens. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 31: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

 Invalidade do negócio jurídico (arts. 166 a 184) 

Em relação aos negócios jurídicos, julgue o seguinte item. 

A invalidade do instrumento induz à invalidade do negócio jurídico, mesmo que este possa ser 

provado por outro meio. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 32: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

 Dos atos ilícitos (arts. 186 a 188) 

O ordenamento jurídico brasileiro regulamenta os atos praticados pelos particulares e pelos 

administradores públicos, no que se refere a licitude, validação, comprovação e aplicação. A esse 

respeito, julgue o item a seguir. 

 

Comete ato ilícito o médico que, por negligência, deixe de atender um paciente e este, em razão 

desse fato, tenha de sofrer amputação de membro. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 33: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

 Dos atos ilícitos (arts. 186 a 188) 

A respeito dos contratos, julgue o item seguinte. 

A teoria do substancial adimplemento visa impedir o uso desequilibrado, pelo credor, do direito de 

resolução, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação do acordado, com 

vistas à realização de princípios como o da boa-fé objetiva e o da função social dos contratos. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 34: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

 Prescrição e decadência (arts. 189 a 211) 

Julgue o item seguinte, com base no que dispõe o Código Civil sobre a prescrição. 

Em regra, o ato judicial que constitua em mora o devedor interrompe a prescrição. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 35: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

 Prescrição e decadência (arts. 189 a 211) 

No que se refere aos atos jurídicos ilícitos e ao instituto da prescrição, julgue o item a seguir, à luz 

do Código Civil e da jurisprudência pertinente. 

 

A prescrição iniciada contra determinada pessoa não continua a correr contra seu sucessor, que 

tem direito ao prazo prescricional em sua integralidade. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 36: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Judiciária/2011 

 Causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição (arts. 197 a 204) 

A respeito de prescrição e resolução de contratos, julgue o item subsequente. 
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Se, na constância do casamento, o marido causar dano material a sua esposa, ou vice-versa, a 

prescrição da pretensão de reparação civil por parte do cônjuge prejudicado somente começará a 

correr após o término da sociedade conjugal. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 37: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

 Causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição (arts. 197 a 204) 

Julgue o item seguinte, com base no que dispõe o Código Civil sobre a prescrição. 

Considere que Carlos e Rubens sejam credores solidários de uma obrigação indivisível e que, por 

ordem judicial, tenha sido suspensa a prescrição em favor de Carlos. Nessa situação, Rubens 

também aproveita a suspensão. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 38: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

 Causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição (arts. 197 a 204) 

Julgue o item seguinte, com base no que dispõe o Código Civil sobre a prescrição. 

 

Interrompe-se a prescrição por despacho do juiz que, mesmo incompetente, ordenar a citação, 

caso o interessado a promova no prazo e na  forma da lei processual. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 39: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

 Causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição (arts. 197 a 204) 

Julgue o item seguinte, com base no que dispõe o Código Civil sobre a prescrição. 

Não correrá prescrição contra os que estiverem a serviço das Forças Armadas, mesmo em tempo 

de paz. 
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(         ) Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 40: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

 Prazos de prescrição no Novo Código Civil (arts. 205 e 206) 

A respeito de aspectos diversos do direito civil brasileiro, no próximo item apresenta uma situação 

hipotética, seguida de assertiva a ser julgada. 

Carla, com vinte e um anos de idade, sofreu lesões físicas em decorrência de acidente provocado 

por condutor de veículo oficial. Nessa situação, o prazo prescricional a ser observado por Carla 

para o ajuizamento de eventual ação de indenização por danos materiais começou a correr a partir 

da data do acidente. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 41: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2017 

 Prazos de prescrição no Novo Código Civil (arts. 205 e 206) 

Com relação a negócios jurídicos, prescrição e provas, assinale a opção correta à luz do Código 

Civil e da jurisprudência do STJ. 

 a) A pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula contratual que 

preveja reajuste em plano de saúde prescreve em três anos. 

 b) A prova exclusivamente testemunhal é admitida somente para negócios jurídicos cujo valor não 

ultrapasse o décuplo do maior salário mínimo vigente no país ao tempo que forem celebrados. 

 c) A presunção é inferida a partir de um fato jurídico indireto e, por essa razão, não consta no rol 

dos meios de prova do Código Civil. 

 d) Nas declarações de vontade, prevalece o sentido literal da linguagem em detrimento da 

intenção nelas consubstanciada. 

 e) A validade do negócio jurídico pode subordinar-se, se convencionado pelas partes, a evento 

futuro e incerto, mediante condição. 
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Questão 42: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

 Da decadência (arts. 207 a 211) 

Em relação aos negócios jurídicos e à decadência, julgue o item subsequente. 

É válida a renúncia à decadência legal. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 43: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

 Prova do negócio jurídico (arts. 212 a 232) 

O ordenamento jurídico brasileiro regulamenta os atos praticados pelos particulares e pelos 

administradores públicos, no que se refere a licitude, validação, comprovação e aplicação. A esse 

respeito, julgue o item a seguir. 

A apresentação de documento de propriedade de imóvel sem o devido registro em cartório de 

registro de imóveis implica a invalidação do instrumento de prova, o que invalida qualquer outro 

tipo de negócio que envolva alienação onerosa do imóvel. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 44: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

 Prova do negócio jurídico (arts. 212 a 232) 

O ordenamento jurídico brasileiro regulamenta os atos praticados pelos particulares e pelos 

administradores públicos, no que se refere a licitude, validação, comprovação e aplicação. A esse 

respeito, julgue o item a seguir. 

Tanto na esfera civil quanto na penal, a confissão per si constitui prova suficiente para a decisão do 

juiz. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 45: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

 Espécies de prova do negócio jurídico 

Julgue o próximo item, referente à interpretação da lei, aos direitos da personalidade, à validade 

dos negócios jurídicos e à prova. 

 Considere a seguinte situação hipotética. 

Durante o trâmite de uma ação judicial, João confessou fatos relevantes para a resolução do 

conflito. Posteriormente, João informou ao juiz da causa ter-se arrependido da confissão e 

solicitado a revogação do ato. 

Nessa situação, caberá ao juiz indeferir o pedido de João com base no caráter irrevogável da 

confissão. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 46: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

 Do Direito das Obrigações (arts. 233 a 420) 

Assinale a opção correta a respeito do direito das obrigações. 

 a)  Havendo dois débitos de mesma natureza e sendo o credor omisso na quitação, em regra, a 

imputação do pagamento se faz em relação à dívida mais onerosa, ainda que não vencida. 

 b)  Na cessão de crédito, como regra, o cedente responde pela solvência do devedor. 

 c)  A obrigação perde a natureza solidária com a conversão da prestação em perdas e danos. 

 d)  O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome sub-roga-se nos direitos do 

credor. 

 e)  A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do 

primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores. 

 

 

Questão 47: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

 Das Modalidades das Obrigações (arts. 233 a 285) 

Julgue o item seguinte, relativo a obrigações, desconsideração da personalidade jurídica e 

propriedade. 
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 Em se tratando de obrigação de dar coisa certa, ocorrendo a perda da coisa antes da tradição, 

independentemente de verificação de culpa do devedor, pode o credor dele exigir o valor 

equivalente à coisa acrescido de perdas e danos. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 48: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

 Das Modalidades das Obrigações (arts. 233 a 285) 

Se toda obrigação se tornar inválida pela perda do objeto em razão de a prestação principal 

padecer de impossibilidade originária, haverá uma obrigação 

 a) solidária. 

 b) indivisível. 

 c) alternativa. 

 d) modal. 

 e) facultativa. 

 

 

Questão 49: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

 Das Obrigações Alternativas (arts. 252 a 256) 

Julgue o item que se segue, relativo às obrigações. 

Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao credor e recair sobre prestação 

inexigível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou optar 

pelo recebimento do valor da inexigível acrescentado de perdas e danos. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 50: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

 Das Obrigações Alternativas (arts. 252 a 256) 

Julgue o próximo item, relativo ao instituto das obrigações. 
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Nas obrigações alternativas cuja escolha caiba ao credor, caso o credor tenha concentrado a 

obrigação em prestação que se tornou inexigível por culpa do devedor, o credor terá o direito de 

exigir a prestação subsistente ou o valor da outra, com o ressarcimento de perdas e danos. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 51: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 

 Das Obrigações Divisíveis e Indivisíveis (arts. 257 a 263) 

Márcio celebrou contrato de compra e venda no qual ficou acertada a sua obrigação de entregar 

um cavalo, avaliado em R$ 60.000,00, a Marcelo, Augusto e Rodrigo. Augusto remiu todo o débito. 

Com isso, a obrigação ainda se mantém em relação a Marcelo e Rodrigo, que poderão exigir a 

entrega do cavalo, mas deverão pagar a Márcio, em dinheiro, a quota do credor remitente — R$ 

20.000,00. 

Nessa situação hipotética, tem-se um exemplo de obrigação 

 a) indivisível. 

 b) natural. 

 c) divisível. 

 d) solidária mista. 

 e) solidária ativa. 

 

 

Questão 52: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

 Das Obrigações Solidárias (arts. 264 a 285) 

Acerca do direito das obrigações, julgue o item subseqüente. 

Havendo pluralidade de devedores solidariamente responsáveis pelo pagamento da dívida, o 

credor pode exigir de qualquer um dos co-devedores o cumprimento integral da obrigação, mas, 

ao optar por cobrar a integralidade da dívida, extingue-se a solidariedade, perdendo o credor o 

direito de exigi-la dos demais devedores. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 53: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2017 

 Do Adimplemento e Extinção das Obrigações (arts. 304 a 388) 

Assinale a opção correta no que se refere ao adimplemento das obrigações. 

 a) O pagamento feito por terceiro ao credor não obriga o reembolso pelo devedor, se este tiver 

ciência da prescrição da pretensão do credor e se opuser ao adimplemento. 

 b) Caso haja dúvida quanto ao fato de o terceiro ter efetuado pagamento em nome próprio ou do 

devedor, presume-se que o tenha feito em nome do devedor. 

 c) Embora a quitação seja um direito subjetivo do devedor, ele não pode reter o pagamento como 

forma de compelir o credor a fornecer-lhe o recibo. 

 d) Caso sejam designados dois ou mais lugares para o pagamento, a escolha do local para efetuá-lo 

caberá ao devedor, em exceção à regra geral de que o pagamento seja efetuado no domicílio do 

credor. 

 e) O terceiro não interessado que paga a dívida, em nome próprio, se sub-roga nos direitos do 

credor. 

 

Questão 54: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

 Do Pagamento (arts. 304 a 333) 

Com relação ao direito civil, julgue o item subsequente. 

Considere que João tenha contratado, pelo valor de R$ 1.000,00, Manoel para confeccionar um 

armário e que, no contrato, não tenha sido acordado o local para pagamento. Nessa situação, resta 

configurado um caso de dívida quérable e Manoel, portanto, só poderá ser constituído em mora 

após a provocação do credor. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 55: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

 Do Pagamento (arts. 304 a 333) 

Rebeca, obrigada por três débitos da mesma natureza a Joana, pretende indicar a qual deles 

oferecerá pagamento, já que todos os débitos são líquidos e vencidos. 

Nessa situação hipotética, Rebeca deverá valer-se da 
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 a) imputação do pagamento. 

 b) dação em pagamento. 

 c) compensação. 

 d) sub-rogação legal. 

 e) sub-rogação convencional. 

 

 

Questão 56: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

 Da Novação (arts. 360 a 367) 

Julgue o item que se segue, relativo às obrigações. 

Para o STJ, a novação, modalidade de extinção de obrigação, não impede a revisão dos negócios 

jurídicos antecedentes, em face da relativização do princípio do pacta sunt servanda no direito 

brasileiro. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 57: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

 Do Inadimplemento das Obrigações (arts. 389 a 420) 

Julgue o próximo item, relativo ao instituto das obrigações. 

Nas obrigações negativas, o devedor é considerado inadimplente desde o dia em que o credor 

tomou ciência da prática do ato de que o devedor devia abster-se. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 58: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

 Da Cláusula Penal (arts. 408 a 416) 

A respeito dos direitos das obrigações e dos contratos, julgue o item subsequente. 

 Em se tratando de contrato comutativo com cláusula penal moratória, no caso de inadimplemento 

da obrigação, pode o credor exigir do devedor o valor correspondente à cláusula penal, acrescido 

de ressarcimento por perdas e danos decorrentes da mora, além do cumprimento da obrigação. 
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(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 59: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

 Princípios contratuais no Código Civil 

Julgue o próximo item, que versa acerca dos contratos regidos pelo Código Civil. 

Poderá ser objeto de alienação direito sucessório, ainda que esteja vivo o autor da herança, desde 

que a alienação se faça por escritura pública e sob condição, isto é, com cláusula que subordine os 

efeitos do negócio jurídico ao evento morte do titular do direito alienado. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 60: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

 Princípios contratuais no Código Civil 

Julgue o próximo item, referente à interpretação da lei, aos direitos da personalidade, à validade 

dos negócios jurídicos e à prova. 

No âmbito contratual, o princípio geral da boa-fé objetiva permite interpretação extensiva dos 

pactos firmados, e é aplicado inclusive no que diz respeito a relações pré-contratuais, o que 

garante a validade de normas de conduta implícitas. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 61: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

 Da Formação dos Contratos (arts. 427 a 435) 

Julgue o próximo item, que versa acerca dos contratos regidos pelo Código Civil. 

Feita a proposta entre presentes, a aceitação deve dar-se dentro do prazo estabelecido e, não 

havendo prazo, deve ser imediata, visto que, do contrário, a proposta deixa de ser obrigatória. 

Nesse sentido, a aceitação por parte do destinatário da proposta formaliza o contrato, uma vez 

que se atinge a convergência de vontades, elemento essencial aos contratos. 
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(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 62: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

 Da Promessa de Fato de Terceiro (arts. 439 e 440) 

No que se refere aos contratos, julgue o seguinte item. 

É inválido o contrato celebrado entre duas pessoas capazes e aptas a criar direitos e obrigações 

quando o objeto desse contrato for a prestação de um fato por terceiro. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 63: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

 Da Evicção (arts. 447 a 457) 

Julgue o próximo item, que versa acerca dos contratos regidos pelo Código Civil. 

Ocorrendo a evicção parcial, mas sendo considerável a perda, faculta-se ao evicto postular a 

resolução do contrato com a rejeição da coisa ou a restituição proporcional do preço. Tem-se, 

nesse caso, uma obrigação alternativa com escolha deferida ao credor. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 64: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

 Da Evicção (arts. 447 a 457) 

Ricardo comprou uma motocicleta de Manoel, firmando contrato em que não constava nenhuma 

cláusula expressa sobre a evicção. Após um mês de uso, a motocicleta foi apreendida por um oficial 

de justiça, que foi à casa de Ricardo cumprir mandado judicial de busca e apreensão fruto de ação 

judicial. Instado por Ricardo, Manoel declarou desconhecer a ação judicial que originou o referido 

mandado, alegando que adquiriu a motocicleta de terceiro. 

Considerando essa situação hipotética e o disposto no Código Civil, assinale a opção correta. 

 a) Manoel responderá pelo dano somente se for comprovada a sua má-fé. 
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 b) Ricardo não terá direito à indenização pela perda do veículo, em razão da liberdade de 

contratar. 

 c) Manoel não responderá pelo dano experimentado por Ricardo, haja vista que inexiste medida 

judicial aplicável a essa situação. 

 d) Ricardo deverá demandar judicialmente Manoel, que responderá pela evicção. 

 e) Manoel não responderá pelo dano experimentado por Ricardo, porque não tinha conhecimento 

da ação judicial e do mandado. 

 

 

Questão 65: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

 Do Contrato com Pessoa a Declarar (arts. 467 a 471) 

A respeito dos direitos das obrigações e dos contratos, julgue o item subsequente. 

  

O contrato com pessoa a declarar será considerado inválido se a pessoa a nomear era incapaz ou 

insolvente no momento da nomeação, o que constitui exceção ao princípio da conservação dos 

contratos. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 66: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

 Da Extinção do Contrato (arts. 472 a 480) 

João, mediante contrato firmado, prestava assistência técnica de computadores à empresa de 

Mário. João e Mário, por mútuo consenso, resolveram por fim à relação contratual. 

Nessa situação hipotética, considerando o que dispõe a doutrina majoritária sobre a matéria, 

caracterizou-se a 

 a) resolução bilateral do contrato. 

 b) revogação do contrato. 

 c) anulação do contrato. 

 d) inexistência contratual. 

 e) resilição bilateral do contrato. 
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Questão 67: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Judiciária/2011 

 Da Resolução por Onerosidade Excessiva (arts. 478 a 480) 

A respeito de prescrição e resolução de contratos, julgue o item subsequente. 

Caso fornecedor ajuíze ação visando, com base na teoria da imprevisão, a resolução de contrato de 

fornecimento de mercadorias do qual é parte, o juiz pode alterar cláusula contratual a fim de 

evitar tal resolução. 

 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 68: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

 Da Resolução por Onerosidade Excessiva (arts. 478 a 480) 

A respeito da extinção e das espécies de contratos, julgue o item subsecutivo. 

 

Considere que André tenha celebrado um contrato com João, por meio do qual se tenha 

comprometido a efetuar o pagamento de trinta e seis parcelas mensais e sucessivas de 

determinado valor. Considere, ainda, que a ocorrência de um evento imprevisível tenha implicado 

o aumento excessivo no valor mensal a ser pago, com extrema vantagem para o credor, e que, por 

essa razão, André tenha postulado judicialmente a resolução do contrato. Nessa situação 

hipotética, os efeitos da sentença que decretar a resolução retroagirão à data da citação, e não à 

data da ocorrência do evento imprevisível. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 69: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 

 Das Várias Espécies de Contrato (arts. 481 a 853) 

Assinale a opção correta no tocante aos contratos em espécie. 

 a) A fiança admite interpretação extensiva. 
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 b) Se o indivíduo X outorgar, por instrumento público, mandato ao indivíduo Y para, em nome de 

X, praticar determinados atos e, nesse mesmo instrumento, permitir o substabelecimento dos 

poderes outorgados, Y poderá substabelecer tais poderes por instrumento particular. 

 c) A venda a contento é cláusula inserida em contrato de compra e venda pela qual o vendedor se 

reserva o direito de reaver, em certo tempo, o bem alienado. 

 d) Celebrado contrato de promessa de compra e venda de imóvel, o devedor – caso esteja em 

dificuldades financeiras e objetive não mais prosseguir na respectiva execução – poderá, no 

tocante à avença, postular a sua resolução. 

 e) De acordo com os regramentos relativos ao contrato de seguro e a jurisprudência do STJ, o 

atraso no pagamento de prestação mensal acarreta o desfazimento automático do contrato, 

mesmo sem prévia notificação do segurado. 

 

 

Questão 70: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

 Das Várias Espécies de Contrato (arts. 481 a 853) 

Em relação aos contratos, assinale a opção correta à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ). 

 a)  É lícita a cláusula firmada em contrato de mútuo que prevê expressamente a prorrogação 

automática da fiança prestada no caso de haver a extensão da vigência do contrato principal. 

 b)  O direito de exigir a prestação de contas do mandatário não se transmite aos herdeiros do 

mandante, pois tal dever está vinculado à vigência do contrato, que se extingue com a morte do 

mandante. 

 c)  O aluguel fixado de modo unilateral pelo comodante em razão de mora do comodatário na 

restituição do imóvel emprestado tem natureza de indenização pela ocupação indevida da coisa. 

 d)  Na hipótese em que o vício oculto só puder ser conhecido mais tarde, o adquirente de bem 

móvel terá o prazo de trinta dias, a partir da ciência do defeito, para exercer o direito de obter a 

redibição ou abatimento no preço, mesmo que o conhecimento do vício ocorra após o prazo de 

cento e oitenta dias da aquisição do bem. 

 e)  A dívida de jogo firmada em casa de bingo é exigível na hipótese de o funcionamento da casa 

ter sido autorizado pelo Poder Judiciário. 
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Questão 71: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

 Das Várias Espécies de Contrato (arts. 481 a 853) 

A respeito dos direitos das obrigações e dos contratos, julgue o item subsequente. 

 Caso ocorra vício ou defeito oculto em coisa que a torne imprópria ao uso a que se destina ou que 

lhe diminua o valor, a coisa poderá ser enjeitada se for recebida em virtude de contrato 

comutativo ou doação onerosa. 

(         )  Certo 

 

 

Questão 72: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2017 

 Do Empréstimo (arts. 579 a 592) 

A empresa Bebidas Bom Preço Ltda. celebrou com uma empresa de alimentos, por prazo 

determinado, contrato de comodato cujo objeto era o empréstimo de um freezer. Era dever da 

comodatária armazenar somente produtos adquiridos da comodante. 

 

Nessa situação hipotética, conforme a legislação aplicável ao caso e o entendimento doutrinário 

sobre o tema, 

 a) por ter natureza pessoal, o contrato de comodato não se estenderá no caso de sucessão 

empresarial da empresa comodatária. 

 b) a comodante não poderá suspender o uso da coisa antes do término do prazo do contrato, ainda 

que demonstre necessidade imprevista e urgente. 

 c) o negócio jurídico perfez-se com a assinatura do contrato. 

 d) a empresa comodatária pode cobrar da empresa comodante as despesas referentes ao uso e ao 

gozo da coisa emprestada. 

 e) a cláusula de exclusividade acerca dos produtos que devem ficar armazenados no freezer não 

poderia ter sido estipulada. 

 

 

Questão 73: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

 Do Mandato (arts. 653 a 692) 

A respeito de fatos jurídicos, julgue o item a seguir. 
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Considere que Alfredo, com o objetivo de vender imóvel de sua propriedade, tenha firmado, a 

título gratuito, contrato de mandato com Mário. Nessa situação hipotética, a partir da 

formalização do contrato, Alfredo não poderá impedir a realização do negócio, salvo se ficar 

demonstrada a incapacidade civil de Mário. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 74: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

 Do Mandato (arts. 653 a 692) 

Pedro, em razão de ter mudado de cidade, concedeu a seu amigo Carlos, que tem dezesseis anos 

de idade, poderes para, em seu nome, praticar os atos necessários à venda de um imóvel. 

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 a) Caso Carlos desatenda a alguma instrução, Pedro se desobriga a cumprir o contrato. 

 b) Para que o contrato se aperfeiçoe, Carlos deverá aceitar expressamente. 

 c) Caso Pedro venha a falecer, Carlos poderá agir no interesse dos herdeiros, se houver. 

 d) O fato de Carlos ter dezesseis anos não torna anulável o contrato. 

 e) Por ser ato intuitu personae, é vedado a Carlos substabelecer. 

 

 

Questão 75: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

 Do Seguro (arts. 757 a 802) 

Julgue o item seguinte, relativo a obrigações, desconsideração da personalidade jurídica e 

propriedade. 

 Se um indivíduo cometer suicídio quatro anos após contratar seguro de vida, a seguradora estará 

dispensada de pagar a indenização prevista no contrato caso haja cláusula contratual que exclua o 

pagamento na hipótese de suicídio. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 76: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

 Da Fiança (arts. 818 a 839) 

Julgue o próximo item, que versa acerca dos contratos regidos pelo Código Civil. 

O objeto da fiança convencional é determinado pela obrigação cujo cumprimento ela garante, 

podendo ser afiançadas dívidas atuais ou futuras, compreendendo ou não os seus acessórios, e, 

ainda, garantir a dívida por inteiro ou apenas parte dela, exigindo-se, no entanto, que essa dívida 

seja válida. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 77: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

 Do Pagamento Indevido (arts. 876 a 883) 

Após ter sido cobrado extrajudicialmente por José, em face de dívida que tinha com este, Mário 

realizou o pagamento ao credor. Logo em seguida, Mário descobriu que, na data em que realizou o 

pagamento, a dívida já havia prescrito. 

 

Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta com base no Código Civil. 

 a) José deverá restituir somente metade do valor pago por Mário, uma vez que deve ser 

reconhecida a responsabilidade concorrente pelo fato. 

 b) José não deverá restituir o valor a Mário, visto que não se pode repetir o que se pagou para 

solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. 

 c) José deverá restituir integralmente o valor a Mário, já que recebeu o que não lhe era devido, 

tendo sido indevido o pagamento feito por Mário. O valor da dívida não deverá ser atualizado 

monetariamente, não devendo incidir sobre ele juros legais. 

 d) José deverá restituir o valor a Mário, uma vez que se locupletou ilicitamente, recebendo o que 

não lhe era devido. O valor da dívida deverá ser atualizado monetariamente, não incidindo sobre 

ele acréscimo de juros legais. 

 e) José deverá restituir o valor a Mário, visto que recebeu o que não lhe era devido. O valor da 

dívida deverá corresponder ao dobro do valor devido. 
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Questão 78: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

 Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) 

O ordenamento jurídico brasileiro regulamenta os atos praticados pelos particulares e pelos 

administradores públicos, no que se refere a licitude, validação, comprovação e aplicação. A esse 

respeito, julgue o item a seguir. 

 

Considere que, em uma carreata, ocorra colisão entre três veículos. Nessa situação, estabelece-se, 

entre os proprietários dos bens envolvidos, relação jurídica extracontratual. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 79: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 

 Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) 

Com referência à responsabilidade civil, assinale a opção correta de acordo com jurisprudência do 

STJ. 

 a) O incapaz não responde pelos prejuízos que causar a terceiros, pois a obrigação de indenizar 

recai sempre sobre os seus representantes legais. 

 b) O grau de culpa do ofensor não constitui critério para se fixar a indenização patrimonial. 

 c) Considere a seguinte situação hipotética. 

 

Célia, ao retornar para a sua residência, deu carona a Pedro, seu colega de universidade, vizinho e 

trabalhador autônomo, e, no trajeto, ao passar por um buraco na pista, Célia perdeu o controle do 

carro, que colidiu contra um poste. Devido a esse acidente, Pedro se feriu gravemente e ficou 

hospitalizado por dois meses. 

 

Nessa situação, Célia poderá ser responsabilizada pelos danos causados a Pedro. 

 d) Fixada a indenização, a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação. 

 e) Embora a violação moral atinja apenas os direitos subjetivos da vítima, com o falecimento 

desta, o direito à respectiva indenização transmite-se ao espólio e aos herdeiros. 
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Questão 80: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

 Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) 

Acerca da responsabilidade civil, julgue o item subsecutivo. 

 

Caso o paciente morra em decorrência de ter recebido tratamento médico inadequado, a teoria da 

perda de uma chance poderá ser utilizada  como critério de apuração da responsabilidade civil por 

erro médico, de acordo com entendimento do STJ. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 81: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

 Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) 

No que se refere aos atos jurídicos ilícitos e ao instituto da prescrição, julgue o item a seguir, à luz 

do Código Civil e da jurisprudência pertinente. 

 Tratando-se de ato ilícito, não se admite a presunção de dano moral pela simples comprovação da 

ilicitude do ato. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 82: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

 Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) 

A respeito da extinção e das espécies de contratos, julgue o item subsecutivo. 

Na ação de reparação de danos ajuizada contra segurado, a seguradora denunciada à lide pode ser 

condenada direta e solidariamente junto com o segurado a pagar a indenização devida à vítima, 

nos efetivos limites da apólice. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 83: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

 Da Indenização (arts. 944 a 954) 

Com relação a direito civil, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente e Código de 

Defesa do Consumidor, julgue o item a seguir. 

A responsabilidade civil decorrente do abuso de direito independe da culpa, sendo a indenização 

medida pela extensão do dano. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 84: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

 Da Indenização (arts. 944 a 954) 

A respeito da posse, da propriedade, da hipoteca e da responsabilidade civil, julgue o item 

seguinte. 

Em uma ação de indenização, o juiz pode, ao fixar o montante a ser pago pelo autor do dano, levar 

em consideração eventual conduta culposa da vítima. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 85: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

 Da Posse e sua Classificação (arts. 1.196 a 1.203) 

A respeito do direito de família e de posse, julgue o item a seguir. 

O ordenamento jurídico brasileiro vigente, embora admita o exercício da posse, não permite a sua 

transmissão por ato inter vivos nem por  causa mortis, já que a posse é considerada estado de fato, 

e não de direito. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 86: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

 Da Posse e sua Classificação (arts. 1.196 a 1.203) 
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No que se refere à posse, assinale a opção correta. 

 a) Configura-se constituto-possessório quando o proprietário da coisa aliena esse direito e 

permanece na posse direta da coisa, de modo que aquele que possuía em seu próprio nome, passa 

a possuir em nome de outrem. 

 b) A posse do imóvel não faz presumir a das coisas móveis que nele estiverem. 

 c) A posse violenta ou clandestina é injusta, e a obtida a título precário pode ser considerada justa. 

 d) O possuidor indireto é aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, 

conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou de instruções suas. 

 e) Dada a existência de relação de subordinação, o possuidor direto de um bem não pode 

defender a sua posse contra o possuidor indireto desse mesmo bem. 

 

 

Questão 87: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

 Da Aquisição e Transmissão da Posse (arts. 1.204 a 1.209) 

A respeito da posse, da propriedade, da hipoteca e da responsabilidade civil, julgue o item 

seguinte. 

Se, mediante esbulho, João tirar de Carlos a posse sobre um imóvel rural, João não terá, nessa 

situação hipotética, posse exclusiva, mas posse nova, haja vista que, nesse caso, a precariedade 

não se convalida. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 88: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 

 Dos Direitos Reais (arts. 1.225 a 1.510) 

A respeito dos direitos reais, assinale a opção correta. 

 a) Aquele que, trabalhando em matéria-prima totalmente alheia, obtiver espécie nova a perderá 

para o dono do material utilizado, ainda que haja boa-fé. 

 b) De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a hipoteca firmada entre a 

construtora e o agente financeiro, anterior ou posteriormente à celebração da promessa de 

compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. 

 c) O exercício do usufruto não pode ser transferido a título oneroso. 
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 d) É possível a estipulação de cláusula que proíba o proprietário de alienar o imóvel hipotecado. 

 e) Os encargos e tributos que incidirem sobre imóvel que esteja sob o regime de exercício do 

direito de superfície permanecerão a cargo do proprietário e não do superficiário. 

 

 

Questão 89: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

 Da Propriedade (arts. 1.228 a 1.276) 

Acerca de capacidade processual, julgue o item a seguir. 

Nas ações de cobrança de cotas condominiais, é necessária a formação de litisconsórcio passivo 

entre cônjuges. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 90: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

 Da Aquisição da Propriedade Imóvel - Usucapião, Acessão e Registro (arts. 1.238 a 1.259) 

Julgue o item seguinte, relativo a obrigações, desconsideração da personalidade jurídica e 

propriedade. 

 Se um indivíduo possui como seu, por doze anos, sem interrupção e sem oposição de terceiros, 

imóvel em que estabeleceu a sua moradia habitual, então, nesse caso, está configurada a 

usucapião extraordinária do imóvel e a aquisição da propriedade independe de demonstração de 

justo título e de boa-fé. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 91: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

 Das Servidões (arts. 1.378 a 1.389) 

Acerca dos direitos reais, julgue o item seguinte. 

A servidão de passagem, aquela imposta a partir de um prédio encravado sobre prédio vizinho, 

garante ao prédio dominante, tornando-o útil, o direito de acesso à via pública, porto ou nascente, 

cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. 
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(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 92: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

 Do Usufruto (arts. 1.390 a 1.411) 

Julgue o item seguinte, relativo à posse e aos direitos reais. 

O usufruto pode recair em bens móveis e imóveis, podendo seu exercício ceder-se por título 

oneroso. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 93: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

 Da Habitação (arts. 1.414 a 1.416) 

Acerca dos direitos reais, julgue o item seguinte. 

O direito real de habitação do cônjuge ou companheiro sobrevivente recai sobre o imóvel em que 

residia o casal, desde que seja o único dessa natureza e que integre o patrimônio comum ou 

particular do cônjuge ou companheiro falecido no momento da abertura da sucessão. Esse direito 

persiste mesmo quando o imóvel pertencer a terceiros em copropriedade com o extinto. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

Questão 94: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

 Do Penhor (arts. 1.431 a 1.472) 

Quanto ao direito real sobre coisa alheia, julgue o item seguinte. 

São direitos do credor pignoratício, entre outros, o de apropriar-se dos frutos da coisa empenhada 

que se encontre em seu poder; o de promover a venda antecipada, mediante prévia autorização 

judicial, nas hipóteses em que se configure evidente risco de perda ou deterioração da coisa 

empenhada. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 95: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

 Da Hipoteca (arts. 1.473 a 1.505) 

Quanto ao direito real sobre coisa alheia, julgue o item seguinte. 

A hipoteca como direito real de garantia sobre bem imóvel fica sujeita ao resgate da dívida 

garantida, e o pagamento parcial do crédito exonera parcialmente o imóvel hipotecado, podendo o 

devedor constituir segunda hipoteca sobre o bem. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 96: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

 Da Hipoteca (arts. 1.473 a 1.505) 

Com relação ao direito civil, julgue o item subsequente. 

Considere que o proprietário de determinado imóvel hipoteque-o a duas pessoas distintas, que 

passam, então, a ser proprietárias, cada uma, de 50% do imóvel. Nesse caso, como a hipoteca é 

indivisível, qualquer um dos adquirentes responde pela totalidade da dívida. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 97: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

 Da Hipoteca (arts. 1.473 a 1.505) 

Em relação a pessoas naturais, pessoas jurídicas, direitos de personalidade e classes de bens, 

julgue o item subsequente. 

Os bens imóveis distinguem-se dos bens móveis, entre outros aspectos, pelo fato de estarem 

sujeitos a hipoteca e comodato, ao passo que os bens móveis estão sujeitos a penhor e mútuo. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 98: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

 Da Hipoteca (arts. 1.473 a 1.505) 

A respeito da posse, da propriedade, da hipoteca e da responsabilidade civil, julgue o item 

seguinte. 

 A hipoteca legal, que consiste em um favor concedido pela lei a certas pessoas, difere da hipoteca 

convencional por não depender de registro para ter eficácia erga omnes. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 99: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 

 Do Direito de Família (arts. 1.511 a 1.783) 

Em relação ao direito de família, assinale a opção correta. 

 a) Em razão do caráter personalíssimo, o direito a alimentos é insuscetível de cessão mas admite-

se a compensação. 

 b) Se o imóvel residencial for o único bem da família e estiver locado, não perderá o atributo da 

impenhorabilidade, desde que a renda auferida seja destinada à moradia e subsistência do núcleo 

familiar. 

 c) Quando feito em testamento, o reconhecimento de filho pode ser revogado. 

 d) A declaração de nulidade do casamento possui efeitos ex nunc, produzindo efeitos a partir da 

data da sentença que a pronunciar. 

 e) O concubinato e a união estável são institutos jurídicos que se equivalem. 

 

 

Questão 100: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

 Do Direito Pessoal (Direito de Família - arts. 1.511 a 1.638) 

Em relação ao direito de família e ao direito das sucessões, julgue o item a seguir. 

Conforme entendimento dominante da doutrina e da jurisprudência, é possível o reconhecimento 

da filiação socioafetiva quando não há vínculo biológico. Prevalece, no entanto, o critério biológico 

quando não existe relação socioafetiva e há dissenso familiar. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 101: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

 Do Casamento (arts. 1.511 a 1.582) 

A respeito do direito de família e de posse, julgue o item a seguir. 

De acordo com o Código Civil brasileiro, os deveres dos cônjuges não abrangem a fidelidade 

recíproca nem a vida em comum. 

(         )  Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 102: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

 Do Casamento (arts. 1.511 a 1.582) 

Com base no que dispõe o Código Civil sobre o direito de família, julgue o item a seguir. 

Suponha que James, condenado pelo homicídio de Gustavo, pretenda casar-se com Jane, viúva do 

morto. Nesse caso, há impedimento legal para o casamento. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 103: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

 Da Proteção da Pessoa dos Filhos (arts. 1.583 a 1.590) 

A respeito do instituto da guarda compartilhada, julgue o item abaixo. 

A guarda compartilhada implica o exercício conjunto de direitos e deveres concernentes ao poder 

familiar do filho, mas, como pressupõe consenso, não pode ser requerida unilateralmente pela mãe 

ou pelo pai nem determinada de ofício pelo juiz, que está limitado à determinação da guarda 

unilateral. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 104: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Judiciária/2011 

 Das Relações de Parentesco (arts. 1.591 a 1.638) 

Julgue o item seguinte, relativo às relações de parentesco. 

 

A destituição do poder familiar sobre o filho extingue o vínculo de parentesco, embora se 

mantenham os impedimentos com relação ao casamento. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 105: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

 Das Relações de Parentesco (arts. 1.591 a 1.638) 

Com base no que dispõe o Código Civil sobre o direito de família, julgue o item a seguir. 

A presunção legal da paternidade não se elide com o adultério da mulher, ainda que confessado. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 106: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

 Das Relações de Parentesco (arts. 1.591 a 1.638) 

Com base no que dispõe o Código Civil sobre o direito de família, julgue o item a seguir. 

É imprescritível o direito de o marido contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 107: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

 Das Relações de Parentesco (arts. 1.591 a 1.638) 

Com base no que dispõe o Código Civil sobre o direito de família, julgue o item a seguir. 

Na linha reta, a afinidade se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 108: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

 Do Direito Patrimonial (Direito de Família - arts. 1.639 a 1.722) 

Em relação ao direito de família e ao direito das sucessões, julgue o item a seguir. 

No regime de separação legal de bens, comunicam-se aqueles bens adquiridos na constância do 

casamento. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 109: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

 Do Direito Patrimonial (Direito de Família - arts. 1.639 a 1.722) 

Em relação ao direito de família e ao direito das sucessões, julgue o item a seguir. 

Situação hipotética: Isabela e Pedro, casados sob o regime de comunhão universal de bens, 

tiveram dois filhos. Isabela, antes de contrair matrimônio com Pedro, amealhou patrimônio no 

valor de R$ 600.000. Durante o casamento, o casal constituiu vasto patrimônio. Assertiva: Nessa 

situação, com o falecimento de Isabela, Pedro não concorrerá com os descendentes e, portanto, 

não terá direito à parcela da herança da falecida. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 110: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

 Do Regime de Bens entre os Cônjuges (arts. 1.639 a 1.688) 

No que diz respeito a direito de família, assinale a opção correta, considerando o disposto no 

Código Civil. 

 a) O casamento válido dissolve-se pela morte de um dos cônjuges, pelo divórcio ou pela nulidade 

ou anulação do casamento. 

 b) Os salários percebidos pelos cônjuges em contraprestação ao trabalho não se comunicam no 

regime de comunhão parcial. 
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 c) O pacto antenupcial, ainda que não seja feito por escritura pública, é valido e mantém sua 

eficácia quando lhe seguir o casamento. 

 d) É vedado, em qualquer circunstância, o casamento de pessoa com menos de dezesseis anos de 

idade. 

 e) Independentemente do regime de bens adotado no casamento, nenhum cônjuge poderá alienar 

ou onerar bens imóveis sem a autorização do outro. 

 

 

Questão 111: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

 Dos Alimentos (arts. 1.694 a 1.710) 

No que se refere a aspectos diversos de contratos, direito de família e responsabilidade civil, 

assinale a opção correta à luz do Código Civil e da jurisprudência. 

 a) A pessoa jurídica de direito público e a pessoa jurídica de direito privado têm direito à 

indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem. 

 b) O espólio de genitor do autor de ação de alimentos possui legitimidade para figurar no polo 

passivo da ação, mesmo que inexista obrigação alimentar assumida pelo genitor por acordo ou 

decisão judicial antes da sua morte. 

 c) O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, mas não é extensivo aos 

ascendentes. 

 d) Ainda que a união estável esteja formalizada por meio de escritura pública, é válida a fiança 

prestada por um dos conviventes sem a autorização do outro. 

 e) Ainda que haja expressa e clara previsão contratual da manutenção da fiança prestada em 

contrato de mútuo bancário, em caso de prorrogação do contrato principal, o pacto acessório não 

poderá ser prorrogado automaticamente. 

 

 

Questão 112: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

 Do Bem de Família (arts. 1.711 a 1.722) 

A respeito dos direitos da personalidade, do bem de família e das sucessões, julgue o item a seguir. 

O imóvel único pertencente a pessoa solteira, divorciada ou viúva é penhorável por dívida civil, 

comercial, fiscal, previdenciária ou de qualquer outra natureza, uma vez que a proteção conferida 

ao bem de família pelo ordenamento jurídico pátrio deve ser interpretada de forma restritiva. 
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(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 113: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

 Da União Estável (arts. 1.723 a 1.727) 

A respeito do direito de família, assinale a opção correta à luz da jurisprudência do STJ. 

 a)  Se a união estável for formalizada por escritura pública, a fiança prestada por um dos 

conviventes sem a autorização do outro é inválida. 

 b)  Em regra, não se mostra cabível a fixação, por tempo determinado, de pensão alimentícia para 

ex-cônjuge. 

 c)  É incabível o pedido de alimentos decorrente do rompimento de união estável homoafetiva. 

 d)  A invalidação da venda de imóvel comum fundada na falta de consentimento do companheiro 

dependerá da publicidade conferida à união estável ou da demonstração de má-fé do adquirente. 

 e)  É suficiente para a caracterização da união estável o fato de um casal de namorados que 

moram juntos projetar constituir família no futuro. 

 

 

Questão 114: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

 Da Curatela (arts. 1.767 a 1.783) 

Julgue o item que se segue, a respeito do que dispõe o Código Civil sobre capacidade. 

O menor entre dezesseis e dezoito anos de idade, considerado relativamente incapaz, não é 

passível de interdição. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 115: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

 Das Sucessão em Geral (arts. 1784 a 1828) 

A respeito de aspectos diversos do direito civil brasileiro, no próximo item apresenta uma situação 

hipotética, seguida de assertiva a ser julgada. 

Márcia, casada com Tito e proprietária de grande fortuna, faleceu por causas naturais. 
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Nessa situação, Tito poderá administrar a herança até que um inventariante seja nomeado pelo 

juiz. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 116: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

 Da Aceitação e Renúncia da Herança (arts. 1.804 a 1.813) 

A respeito do direito de família e das sucessões, julgue o item a seguir. 

Renunciada a herança, em caráter irrevogável, a parte do herdeiro renunciante acrescerá à dos 

outros herdeiros da mesma classe, uma vez que sucedem por cabeça, ou seja, quando é deferida 

por direito próprio, o herdeiro recebe a herança por si só. Todavia, se o renunciante for o único da 

sua classe de herdeiros, a herança será devolvida aos herdeiros da classe subseqüente. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 117: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

 Da Aceitação e Renúncia da Herança (arts. 1.804 a 1.813) 

Em relação ao direito de família e ao direito das sucessões, julgue o item a seguir. 

A aceitação da herança pode se dar por declaração expressa, tácita ou presumida. A renúncia, no 

entanto, deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 118: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

 Da Sucessão Legítima (arts. 1.829 a 1.856) 

A respeito dos direitos da personalidade, do bem de família e das sucessões, julgue o item a seguir. 

Situação hipotética: João e Maria, casados entre si, faleceram em virtude de acidente aéreo, não 

tendo sido possível verificar a precedência dos óbitos. Nenhum dos dois deixou testamento nem 

possui ascendentes ou descendentes vivos. Assertiva: Nesse caso, a sucessão será verificada 
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separadamente para os colaterais até o quarto grau de cada um dos falecidos, de modo que as 

respectivas heranças sejam mantidas nas famílias consanguíneas correspondentes. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 119: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

 Da Ordem da Vocação Hereditária (arts. 1.829 a 1.844) 

A respeito do direito de família e das sucessões, julgue o item a seguir. 

O vínculo jurídico de afinidade associa-se ao casamento e à união estável, gerando um parentesco 

que não se rompe com a dissolução do casamento nem do companheirismo. Assim, falecendo um 

dos cônjuges, ou ocorrendo o divórcio, ou, ainda, havendo o rompimento da sociedade de fato, o 

sobrevivente continua ligado aos ascendentes, descendentes e colaterais do outro pelo vínculo da 

afinidade, continuando a incidirem os efeitos de impedimento matrimonial. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 120: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

 Dos Herdeiros Necessários (arts. 1.845 a 1.850) 

A respeito do direito de família e das sucessões, julgue o item a seguir. 

Os parentes colaterais são herdeiros necessários até o quarto grau, mas não podem herdar por 

representação, pois essa só ocorre na linha reta descendente e nunca na transversal. Esses 

parentes descendem uns dos outros e têm um tronco comum. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 121: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

 Da Capacidade de Testar (arts. 1.860 a 1.861) 

Com relação a direito civil, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente e Código de 

Defesa do Consumidor, julgue o item a seguir. 
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Como a capacidade testamentária é mensurada no momento da redação do testamento, o 

testamento de pessoa idosa só é válido se redigido antes que ela atinja sessenta anos de idade. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 122: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

  

A respeito do contrato de seguro, assinale a opção correta. 

 a)  Se, na vigência do contrato de seguro de vida, ocorrer o suicídio do segurado, o beneficiário não 

poderá reclamar o pagamento do capital segurado, porque o suicídio é sempre voluntário, não 

podendo, portanto, ser considerado um acidente, o qual exige, para configurar-se, a ocorrência de 

evento involuntário, externo e súbito ou violento, oriundo da ação do homem, da natureza, de caso 

fortuito ou de força maior. 

 b)  Se, no contrato de seguro, constar cláusula resolutória expressa, a mora no pagamento das 

prestações relativas ao prêmio implica justa causa para a recusa do pagamento da indenização, 

desconstituindo, assim, automaticamente, a relação contratual existente entre o segurado e o 

segurador, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial. 

 c)  Tratando-se de apólice nominativa de contrato de seguro de automóvel, a transferência a 

terceiro com a alienação do veículo implica a transmissibilidade automática dos direitos inerentes 

ao contrato de seguro, visto que o direito à indenização é acessório e, como tal, se prende à coisa, 

acompanhando-a quando alienada. Assim, a transferência da mencionada apólice produz efeitos 

em relação ao segurador, ainda que este não seja informado da transferência ou não concorde 

com ela, porque o contrato tem por objetivo assegurar os riscos do bem e não os do seu 

proprietário. 

 d)  Para a configuração da hipótese de exclusão da cobertura securitária, exige-se que o segurado 

tenha direta e intencionalmente agido de forma a aumentar o risco objeto do contrato. Somente o 

fato exclusivo do segurado pode ser invocado como excludente de responsabilidade do segurador 

e, mesmo assim, quando se tratar de dolo. A culpa não exclui a responsabilidade do segurador, 

porque a culpa, qualquer que seja a sua gravidade, caracteriza-se pela involuntariedade, pela 

incerteza, produzindo resultado não desejado. 
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Questão 123: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

  

No que se refere ao inadimplemento das obrigações, assinale a opção incorreta. 

 a)  Para conceder a indenização de perdas e danos, o juiz deve considerar se houve dano 

emergente, que consiste em prejuízo real ao patrimônio do credor, e lucro cessante, relativo à 

privação de um ganho pelo credor, ou seja, o lucro que ele deixou de auferir em razão de 

descumprimento da obrigação pelo devedor. 

 b)  Para que se configure a mora do devedor, é preciso que o inadimplemento total ou parcial da 

obrigação decorra de fato ou de omissão imputável ao devedor. Durante o atraso no cumprimento 

da obrigação, o devedor responde pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e correção 

monetária, mesmo ocorrendo caso fortuito ou de força maior, salvo na ausência de culpa ou no 

caso em que, mesmo cumprida a obrigação a termo, o dano sobrevenha. 

 c)  Considere que os contratantes estipulem expressamente o direito de arrependimento, 

tornando o contrato resolúvel, porém, com os ônus da perda do sinal dado em benefício da outra 

parte ou de sua restituição mais o equivalente. Nesse caso, se qualquer das partes desistir do 

contrato, as arras funcionam como cláusula penal pelo inadimplemento da obrigação; no entanto, 

quando estas forem fixadas em valor irrisório ou quando restar provado que a parte inocente 

sofreu prejuízo superior ao recebido, o juiz pode, licitamente, fixar indenização suplementar. 

 d)  Nos contratos bancários, a comissão de permanência possui natureza jurídica tanto de juros 

remuneratórios quanto de correção monetária. Por esse motivo, ela não pode ser cobrada 

cumulativamente com quaisquer outros encargos, ainda que haja previsão contratual. 

 

 

 

Questão 124: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

  

Assinale a opção correta acerca do casamento. 

 a)  É nulo o casamento realizado com infração a qualquer das causas suspensivas. Essas 

circunstâncias obstam a realização do casamento e constituem motivo para a invalidação do ato. 

 b)  O casamento nulo ou anulável pode ser convalidado e, portanto, produzir todos os efeitos do 

casamento válido se restar provado que foi contraído de boa-fé por um ou ambos os cônjuges. Por 
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outro lado, se for comprovada a má-fé de ambos os cônjuges, ainda que se suprima o impedimento, 

os efeitos civis somente beneficiarão os filhos. 

 c)  Declarada a nulidade de um casamento putativo, portanto, reconhecida a má-fé de ambos os 

cônjuges, a sentença retroagirá à data da celebração do casamento, sem prejudicar a aquisição de 

direitos. Assim, ainda que não seja adotado o regime legal, os bens adquiridos durante o 

casamento devem ser partilhados em partes iguais entre os cônjuges. 

 d)  O regime de bens adotado em pacto antenupcial pode ser validamente modificado pelos 

nubentes por meio de escritura pública, desde que, no ato da celebração do casamento, declinem o 

regime que deve prevalecer. 

 

Questão 125: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

  

No tocante às relações de parentesco, assinale a opção correta. 

 a)  No caso de falecimento de mãe que esteja com a guarda de filho menor, o pai deve assumir a 

responsabilidade de guarda, visto que, falecendo um dos pais, permanece o outro no exercício do 

poder familiar, exceto quando ficar devidamente provado que o sobrevivente não tem condições 

de ter a criança ou adolescente em sua companhia. 

 b)  Para o critério de classificação e de contagem do parentesco, adota-se, no ordenamento 

jurídico brasileiro, a linha como sendo a vinculação da pessoa a tronco ancestral comum. O grau de 

parentesco é o número de gerações existentes entre dois parentes. Assim, os irmãos são parentes 

em primeiro grau, e os primos e tios, em segundo grau. 

 c)  A afinidade é o parentesco que se estabelece entre cada cônjuge e os parentes do outro. Esse 

tipo de parentesco, no qual não há limitação de grau, não está sujeito à extinção, mesmo com a 

dissolução do casamento ou da união estável que o originou. 

 d)  A lei permite que um dos cônjuges adote o filho do outro, ainda que conste no assento de 

nascimento do adotando a filiação biológica, bastando, para tanto, que se comprove tão-somente a 

convivência com o menor e se demonstre que a medida visa ao interesse do adotando. 
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Questão 126: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

  

A respeito dos direitos das coisas, assinale a opção correta. 

 a)  A preferência das hipotecas entre os vários credores hipotecários ocorre pela ordem 

cronológica do vencimento do título constitutivo, ou seja, paga-se integralmente ao credor 

hipotecário cujo título vença primeiro e, depois de satisfeito este, paga-se ao segundo credor ou ao 

terceiro, conforme a ordem cronológica do vencimento do título. 

 b)  O direito de retenção consiste na faculdade do possuidor de boa-fé de manter o poder fático 

sobre a coisa alheia, objetivando receber do retomante a indenização pelas benfeitorias 

necessárias e úteis nela realizadas. 

 c)  No usufruto, a propriedade é fracionada, pois, enquanto o usufrutuário retira proveito 

econômico da coisa, remanesce em poder do nu-proprietário o conteúdo do direito, ou seja, a 

faculdade de disposição da coisa em sua substância, podendo este alienar, instituir ônus real ou 

dar qualquer outra forma de disposição ao objeto. Assim, o usufrutuário tem a posse direta e justa 

do bem alheio, podendo desfrutar da coisa como se fosse própria, contudo sem alterar-lhe a 

substância. Na defesa da posse, o usufrutuário pode valer-se dos remédios possessórios contra 

terceiros, mas não contra o nuproprietário, que tem a posse indireta. 

 d)  A tolerância do poder público quanto à ocupação dos bens públicos de uso comum ou especial 

por particulares faz nascer, para estes, direito assegurável pelos interditos possessórios, 

transmudando-se a posse precária em permissão de uso. 

 

 

 

Questão 127: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

  

Com relação ao direito das sucessões, assinale a opção correta. 

 a)  O co-herdeiro tem preferência na aquisição da quota hereditária sobre pessoa estranha à 

sucessão, desde que se trate de cessão a título oneroso. Esse direito de preferência existirá se o 

co-herdeiro quiser pagar o mesmo que pagaria terceiro, ou seja, em igualdade de condições, esse 

haverá para si a quota-parte do co-herdeiro cedente, preferindo o terceiro. 

 b)  Se uma pessoa falecer, deixando bens e, como herdeiro legítimo, apenas um irmão, este deverá 

receber a totalidade da herança, salvo se houver deliberação em contrário do de cujus. Essa 
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pessoa poderia, por meio de testamento, dispor livremente de sua metade disponível, em favor de 

terceiros, desde que assegurasse, ao seu parente colateral, o direito à legítima parte na herança. 

 c)  O direito de representação ocorre quando a lei chama certos parentes do falecido a sucederem 

em todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse e ocorre na linha descendente e 

ascendente. Assim, como não há representação de pessoa viva, ninguém pode suceder, 

representando o herdeiro renunciante ou excluído. 

 d)  O patrimônio deixado pelo de cujus permanece indiviso até a partilha, de forma que cada 

herdeiro é titular da universalidade da herança. No entanto, é lícito que um dos coherdeiros 

reclame essa herança a um terceiro que indevidamente a possua, porque este pode, 

legitimamente, opor-lhe, em exceção, o caráter parcial do direito daquele nos bens da sucessão. 

 

 

 

Questão 128: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

  

José, brasileiro, viúvo, ainda em vida, por meio de escritura pública e sem anuência dos demais 

herdeiros necessários, fez a doação do apartamento de sua propriedade, local onde residia, para 

sua filha Maria. O doador não possuía qualquer outro bem ou renda que pudessem garantir-lhe a 

subsistência durante o período que antecedeu a sua morte. Maria, solteira, residia em companhia 

de seu pai; os demais herdeiros tomaram conhecimento da doação, depois da morte de José. 

 

Diante dessa situação hipotética, assinale a opção correta acerca da doação e do direito das 

sucessões. 

 a)  A doação entre ascendente e descendente sem a anuência dos demais descendentes é anulável 

quando se tratar de doação universal, isto é, de todo o patrimônio do doador. 

 b)  Considerando-se que José viveu em companhia de Maria até à época de sua morte, a referida 

doação é remuneratória dos serviços que a donatária prestou ao doador e, portanto, não está 

sujeita à colação. 

 c)  Quando da abertura da sucessão, os herdeiros legítimos que se sentirem prejudicados, por 

qualquer ato de disponibilidade do patrimônio a que teriam direito por herança, a título gratuito 

ou oneroso, podem requerer, legitimamente, que seja declarado no inventário, tudo aquilo que foi 
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objeto de disponibilidade pelo de cujus e requerer a colação dos bens que estiverem 

indevidamente em poder de terceiros. 

 d)  As causas de nulidade das doações universal e inoficiosa são diversas. Ocorre a primeira com a 

doação de todos os bens ou o único bem o que eiva de nulidade todo o contrato. No caso da 

segunda, a inoficiosa, a eficácia não atinge todo o contrato, senão apenas na parte excedente, 

fazendo, portanto, a redução. 

 

Questão 129: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

  

A respeito da coisa julgada, assinale a opção correta. 

 a) Quando o juiz não enfrenta o mérito, sua decisão não faz coisa julgada material, podendo ser 

reexaminada e decidida no mesmo processo, se acaso uma das partes desejar rediscutir a matéria. 

 b) Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença, esta se torna irrecorrível, seja porque 

transcorrido o prazo recursal, seja porque esgotados todos os meios processuais cabíveis, 

surgindo, então, a coisa julgada. 

 c) A sentença produz efeitos tão-somente entre as partes da relação processual controvertida e 

dentro do processo em que foi prolatada a decisão, o que torna o seu conteúdo e todas as questões 

decididas, ainda que incidentalmente e como prejudiciais, imutáveis e indiscutíveis. 

 d) A coisa julgada torna a sentença imutável nos exatos limites da decisão, englobando a decisão 

na parte inseparável, ou seja, no pronunciamento do juiz sobre o pedido do autor e sobre os 

motivos que o levaram a decidir daquela forma. 

 

 

 

Questão 130: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

  

Julgue o item seguinte, relativo à posse e aos direitos reais. 

 O possuidor de má-fé tem direito ao ressarcimento apenas das benfeitorias necessárias, não lhe 

sendo assegurado o direito de retenção pela importância destas. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 



 
 

 

Primeira Fase  DPU 

 

 

Questão 131: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

  

Considerando o Código Civil e a jurisprudência pertinente, julgue o item a seguir, relativos à união 

estável e ao regime de bens entre os cônjuges. 

É admissível alteração do regime de bens do casamento, mediante autorização judicial, em pedido 

motivado de ambos os cônjuges, devendo ser apurada a procedência das razões invocadas e 

ressalvados os direitos de terceiros. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 132: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

  

Considerando o Código Civil e a jurisprudência pertinente, julgue o item a seguir, relativos à união 

estável e ao regime de bens entre os cônjuges. 

Segundo a jurisprudência, a comprovação de convivência pública, contínua e duradoura entre 

duas pessoas é suficiente para configurar a existência de união estável. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 133: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2005 

  

Em relação à responsabilidade civil, assinale a opção correta. 

 a) A obrigação de reparação civil só surge quando há relação de causalidade entre a ação ou a 

omissão do agente e o dano sofrido pela vítima. É obrigatório para a caracterização, tanto na 

responsabilidade objetiva como na subjetiva, que o dano seja decorrente da atitude do réu e que 

este tenha agido com culpa. 

 b) No ressarcimento do dano moral está compreendido o dano estético. Assim, se em ação de 

indenização houve pedido de reparação pecuniária por danos morais e estéticos decorrentes do 

mesmo fato, inadmissível é o deferimento do pedido, pois não é possível a cumulação do dano 
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moral e do dano estético, ainda que ambos possuam fundamentos distintos, originários do mesmo 

fato. 

 c) O cometimento de um ato contrário ao direito, por si só, não basta para a caracterização da 

responsabilidade civil, pois o dano é elemento fundamental para a imposição da obrigação de 

indenizar, tanto na responsabilidade objetiva como na subjetiva. Sem o prejuízo, um 

comportamento ilícito pode passar despercebido pelo mundo jurídico. 

 d) Na responsabilidade civil indireta do patrão por danos causados por seus empregados a culpa é 

presumida, sendo que o ônus da prova cabe ao lesado, não só quanto ao ato praticado como 

quanto à culpa in vigilando do empregador, excluindo-se a responsabilidade daquele que causou o 

dano, se não ficar provado que agiu com culpa. 

 e) O ajuizamento de uma ação de cobrança, na qual, posteriormente, foi julgado improcedente o 

pedido, enseja obrigação de indenização por danos morais e reparação civil, mesmo que o autor 

não tenha agido com má-fé, pois causou graves transtornos e aborrecimentos indevidos ao réu. 

 

 

Questão 134: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2005 

  

Com referência aos fatos jurídicos e aos bens, assinale a opção correta. 

 a) Considere a seguinte situação hipotética. 

  

Foi celebrado contrato de honorários advocatícios no qual uma das partes assumiu preço 

desproporcional ao real prejuízo experimentado. Posteriormente, um dos contratantes alegou 

que, no momento da realização do ato negocial, encontrava-se em estado emocional alterado. 

  

Nessa situação, o negócio jurídico entabulado pelas partes é nulo, por ocorrência de vício de 

consentimento, fruto de erro substancial. 

 b) É nulo o negócio jurídico no qual ambas as partes tenham reciprocamente agido com dolo, por 

prevalência do interesse social a exigir a absoluta ineficácia do ato negocial, pois, para validade do 

ato jurídico, é necessária a satisfação dos seguintes pressupostos: capacidade das partes, liceidade 

do objeto e obediência à forma, quando prescrita. No entanto, não é cabível a nenhuma das partes 

reclamar indenização, devendo cada uma suportar o prejuízo experimentado. 
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 c) Os bens fungíveis são os que, por sua qualidade individual, têm valor especial e não podem ser 

substituídos por outro da mesma espécie. A fungibilidade pode apresentar-se em bens móveis e 

imóveis. 

 d) Segundo o direito brasileiro, na hipótese de casamento realizado no exterior, há prevalência 

juris tantum de validade do mesmo. Entretanto, os efeitos do casamento contam-se da data de 

transcrição e averbação do mesmo no cartório competente. Assim, a omissão de estado civil ainda 

não-legalizado no Brasil não revela má-fé e dolo no sentido de simular o negócio jurídico. 

 e) A fraude contra credores consiste na alienação de bens capazes de satisfazer a pretensão 

legítima do detentor de um crédito. É lícito o credor propor ação pauliana que vise à 

desconstituição da alienação fraudulenta e a retomada do bem imóvel ao patrimônio do devedor 

para satisfazer crédito preexistente. 

 

 

 

Questão 135: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2005 

  

Assinale a opção correta. 

 a) O prazo de decadência implica extinção do direito, corre contra todos e não se suspende nem se 

interrompe. 

 b) O parentesco por afinidade é um vínculo estritamente pessoal, portanto, os afins de um cônjuge 

ou companheiro são afins entre si. 

 c) A prescrição interrompe-se e suspende-se nos casos taxativos enumerados em lei. Ocorrendo a 

interrupção ou a suspensão, o prazo anterior não é computado, iniciando-se nova contagem após o 

ato que interrompeu o curso prescricional. 

 d) Desconsideração da personalidade jurídica significa não mais separar as pessoas do sócio e da 

sociedade, tornando os primeiros também suscetíveis de responder pelas obrigações contraídas 

pela sociedade da qual fazem parte, em caso de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio 

de finalidade ou pela confusão patrimonial. 

 e) O pródigo é relativamente incapaz. Assim, não pode, sem assistência de seu curador, 

administrar os seus próprios bens, nem praticar validamente todos os demais atos da vida civil. 
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Questão 136: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2009 

  

Com relação ao tema domicílio, assinale a opção correta de acordo com o Código Civil. 

 a) A casa de praia ocupada de modo ocasional por um indivíduo pode ser considerada seu 

domicílio. 

 b) A Lei Civil admite que uma pessoa tenha mais de um domicílio civil. 

 c) O domicílio da pessoa jurídica que possui inúmeros estabelecimentos será o local em que 

funcionar sua sede administrativa. 

 d) O domicílio do servidor público será o do local em que firmar moradia, mesmo que outro seja o 

local em que permanentemente exerça sua atividade funcional. 

 

 

 

Questão 137: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2009 

  

Acerca dos efeitos dos negócios jurídicos, assinale a opção correta. 

 a) O erro caracteriza-se como uma manifestação de vontade distorcida da realidade, em que o 

declarante a desconhece ou entende de modo errado aquilo que acontece. 

 b) O erro, em qualquer de suas modalidades, torna o negócio passível de anulação. 

 c) O dolo acidental causa a anulação do negócio jurídico. 

 d) A coação absoluta e a relativa, modalidades de vício de vontade, tornam o negócio nulo de 

pleno direito. 

 

Questão 138: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2009 

  

Assinale a opção que não se configura cláusula especial nos contratos de compra e venda. 

 a) retrovenda 

 b) venda sobre documentos 

 c) venda a contento 

 d) venda ad mensuram 
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Questão 139: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2009 

  

Assinale a opção correspondente a característica própria do contrato de seguro. 

 a) unilateral 

 b) personalíssimo 

 c) aleatório 

 d) comutativo 

 

 

 

Questão 140: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

  

Acerca do contrato de mútuo bancário, julgue o item seguinte. 

 

O cliente que atrasa o pagamento de prestação relativa a contrato de mútuo firmado com 

determinado banco deverá pagar ao mutuante a prestação acrescida de atualização monetária e 

da taxa referente à comissão de permanência. 

 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 141: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

  

A Empresa Rápido celebrou contrato de transporte para a cidade de Porto Seguro com 58 

pessoas. Durante o percurso da viagem, o ônibus da empresa, dirigido por Jorge, devido a súbita 

falha dos freios, colidiu com um caminhão que transportava eletrodomésticos para as Lojas Mais. 

O acidente causou lesões em alguns passageiros, que pretendem ajuizar ação para reparação dos 

danos sofridos. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue quanto à responsabilidade civil. 
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A súbita falha no sistema de frenagem do ônibus configura o que a doutrina e a jurisprudência têm 

denominado fortuito interno, que não exonera a Empresa Rápido do dever de indenizar os danos 

sofridos pelos passageiros. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

 

Questão 142: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

  

A Empresa Rápido celebrou contrato de transporte para a cidade de Porto Seguro com 58 

pessoas. Durante o percurso da viagem, o ônibus da empresa, dirigido por Jorge, devido a súbita 

falha dos freios, colidiu com um caminhão que transportava eletrodomésticos para as Lojas Mais. 

O acidente causou lesões em alguns passageiros, que pretendem ajuizar ação para reparação dos 

danos sofridos. 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue quanto à responsabilidade civil. 

Nessa situação, configura-se a responsabilidade objetiva da Empresa Rápido, de forma que basta 

os passageiros comprovarem que sofreram os danos para obterem a indenização, já que, nessa 

modalidade de responsabilidade, é dispensada a prova da conduta culposa da empresa e do nexo 

causal entre essa conduta e o dano. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 143: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

  

Julgue o item a seguir, relativo a pessoas, bens e negócios jurídicos. 

Ocorre simulação quando há divergência intencional entre a declaração da vontade com o 

ordenamento jurídico, com a finalidade de causar prejuízo a terceiros. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 144: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

  

Julgue o item a seguir, relativo a pessoas, bens e negócios jurídicos. 

 Estado individual é a qualidade atribuída pelo direito a uma pessoa natural, a quem a lei outorga 

determinados efeitos jurídicos. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 145: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

  

Julgue o item a seguir, relativo a pessoas, bens e negócios jurídicos. 

 Associação é uma pessoa jurídica de caráter pessoal, e sua estrutura está fundamentada em 

patrimônio dedicado à realização de fins não econômicos. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

 

Questão 146: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

  

Julgue o item a seguir, relativo a pessoas, bens e negócios jurídicos. 

 Pertenças são bens individuais que podem ser produtos, frutos ou benfeitorias do bem principal. 

(         )  Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 147: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

  

Com relação aos contratos e da responsabilidade civil, julgue o item que se segue. 
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A resilição bilateral de determinado contrato equivale ao distrato desse pacto. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 148: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

  

Com relação aos contratos e da responsabilidade civil, julgue o item que se segue. 

De acordo com o Código Civil brasileiro, a responsabilidade civil da pessoa privada de 

discernimento mental é guiada pelo princípio da irresponsabilidade absoluta. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 149: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

  

Com relação aos contratos e da responsabilidade civil, julgue o item que se segue. 

Sem que haja manifestação de vontade por parte dos contratantes, o negócio jurídico contratual é 

considerado existente, mas perde sua validade. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 150: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

  

Acerca dos direitos reais, julgue o item abaixo. 

O titular do direito real não precisa ajuizar ação pauliana ou revocatória para recuperar coisa de 

sua propriedade em poder de terceiros. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 151: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

  

A respeito dos direitos de sucessões, da criança e do adolescente, e do idoso, julgue o próximo 

item. 

A obrigação de prestar alimentos ao idoso é solidária e abrange todos os coobrigados previstos na 

lei civil. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 152: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

  

A respeito dos direitos de sucessões, da criança e do adolescente, e do idoso, julgue o próximo 

item. 

 O legatário sucede ao de cujus em bens ou direitos específicos e responde pelas dívidas da 

herança. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 153: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2005 

  

Acerca dos contratos, assinale a opção correta. 

 a) Foi firmado um contrato de prestação de serviços entre João e Pedro e, posteriormente, entre 

os mesmos contratantes foi celebrado um contrato de locação de bem imóvel. Nesse caso, se 

Pedro tornar-se inadimplente no contrato de prestação de serviço, João poderá alegar a exceção 

do contrato não cumprido e compensar os danos sofridos, deixando de pagar os aluguéis do imóvel 

locado de Pedro. 

 b) Em um contrato firmado entre duas pessoas, não se podem pactuar benefícios nem criar 

obrigações para uma pessoa estranha à formação do vínculo contratual, não sujeita, portanto, às 

condições e normas do contrato. Por ser de caráter pessoal o vínculo obrigatório entre as pessoas 
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que participaram do ajuste, não poderá o terceiro reclamar o cumprimento da obrigação nem ser 

compelido a executá-la. 

 c) A venda sobre documentos caracteriza-se por retirar do âmbito das responsabilidades do 

vendedor a entrega da coisa objeto do contrato, substituindo-a pela entrega do título que a 

representa e de outros documentos, conforme previsão contratual. 

 d) Em um contrato de prestação de serviços por prazo determinado, qualquer dos contratantes 

pode resilir unilateralmente o contrato desde que pague a multa penitencial. 

 e) Os vícios da lesão e da onerosidade excessiva justificam a anulação do contrato, por serem fato 

superveniente ao negócio, capaz de romper o equilíbrio real e violar o princípio da equivalência 

material dos contratos. 

 

 

Questão 154: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2010 

  

Quanto à matéria bens, assinale a opção correta conforme o ordenamento jurídico brasileiro. 

 a)  O direito à sucessão aberta obedece ao regime de bens móveis. 

 b)  Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação legal ou por 

vontade das partes. 

 c)  Tanto os bens públicos quanto os privados podem ser usucapidos. 

 d)  Os bens públicos dominicais e os de uso especial não podem ser alienados. 

 e)  O uso comum dos bens públicos pode ser retribuído conforme estabelecido legalmente pela 

entidade a cuja administração pertencem, sendo vedado seu uso gratuito. 

 

 

 

Questão 155: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2010 

  

A respeito dos negócios jurídicos, assinale a opção correta. 

 a)  Constitui causa de nulidade do negócio jurídico o erro substancial quanto à natureza do 

negócio. 
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 b)  O contrato de compra e venda de bem móvel comprado, sob premente necessidade, por preço 

manifestamente superior ao seu real valor de mercado pode ser anulado por conter vício do 

consentimento denominado estado de perigo. 

 c)  O negócio jurídico eivado de dolo de terceiro poderá ser anulado ainda que não se prove que a 

parte a quem ele aproveita sabia da ocorrência do dolo. 

 d)  Mesmo que seja de natureza acidental, o dolo acarretará irremediavelmente a nulidade do ato. 

 e)  Não é válido o ato negocial em que ambas as partes tenham agido reciprocamente com dolo. A 

nenhuma delas é permitido reclamar indenização, devendo cada uma suportar o prejuízo 

experimentado. 

 

 

Questão 156: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2010 

  

Considerando o contrato de compra e venda, assinale a opção correta. 

 a)  A propriedade da coisa vendida, salvo disposição em contrário, transfere-se no momento do 

contrato, por isso, considera-se tal operação como contrato real. 

 b)  Será suspensa por tempo determinado a venda de ascendente a descendente, salvo se os 

outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. 

 c)  Desde a celebração do contrato, independentemente da tradição, os riscos da coisa correm por 

conta do comprador e os riscos do preço, por conta do vendedor. 

 d)  Salvo cláusula em contrário, ficarão a cargo do comprador as despesas de escritura, registro e 

tradição. 

 e)  O preço corrente nas vendas habituais do vendedor é critério válido de atribuição do preço, 

quando a venda for feita sem fixação do preço ou de critérios válidos para a sua determinação e 

não houver tabelamento oficial para o objeto do contrato. 

 

 

Questão 157: CESPE - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2015 

  

Contrato é o negócio jurídico resultante de mútuo consenso, capaz de criar, modificar ou extinguir 

direitos e obrigações para os contratantes. Quando descumprido, alguns efeitos daí emergem, 

entre eles, a resolução. Acerca desse assunto, assinale a opção correta. 
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 a)  Segundo entendimento do STJ, o adimplemento substancial do contrato não autoriza o credor 

a resolver unilateralmente o negócio jurídico. 

 b)  Em contratos bilaterais, o direito civil brasileiro prescreve que um contratante pode exigir do 

outro o implemento da obrigação, mesmo que não cumprida a sua. 

 c)  Nos contratos em geral, o Código Civil prevê que a resolução não poderá ser evitada, ainda que 

haja a possibilidade de modificação equitativa das condições do contrato. 

 d)  O ordenamento jurídico brasileiro não admite a hipótese de resolução contratual por 

onerosidade excessiva aventada pelo devedor, por vigorar nos contratos a cláusula rebus sic 

stantibus. 

 e)  Depois de perfeito o contrato de compra e venda de bem imóvel de valor superior a trinta 

vezes o salário mínimo nacional, sem qualquer vício, mediante escritura pública, é possível a 

resilição bilateral, com efeito ex tunc, inclusive perante terceiros, uma vez que as partes voltam ao 

estado anterior ao negócio jurídico entabulado, sendo inexigível a escritura pública para esse 

distrato. 

 

 

 

Questão 158: CESPE - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2015 

  

Na escada ponteana, analisa-se a tricotomia existência-validadeeficácia dos negócios jurídicos 

para que possam produzir todos os efeitos esperados, sem que reste qualquer situação que os 

maculem. 

  

Acerca dessa tricotomia, assinale a opção correta. 

 a)  A reserva mental desconhecida pelo outro contraente — destinatário — torna inválido o 

negócio jurídico, uma vez que a declaração de vontade expressada conflita com o íntimo do 

declarante. 

 b)  O negócio jurídico realizado por agente relativamente incapaz é nulo de pleno direito, não 

sendo passível de convalidação pelo decurso do tempo nem de confirmação pelas partes. 

 c)  Decorridos dois anos e um dia, a contar da realização do negócio jurídico entabulado com vício 

de lesão, será possível a sua anulação, uma vez que ainda não decaiu o direito do lesado. 



 
 

 

Primeira Fase  DPU 

 

 d)  A ausência de declaração de vontade torna o negócio jurídico anulável, mesmo nos casos em 

que o silêncio possa ser admitido diante das circunstâncias. 

 e)  A ausência de declaração de vontade expressa torna nulo o negócio jurídico, pois o condiciona 

a um evento futuro e incerto. 

 

 

Questão 159: CESPE - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2015 

  

A doutrina civilista brasileira aduz que o estudo sobre o domicílio da pessoa é de suma 

importância, pois dele decorrem diversas situações no campo jurídico. Nesse sentido, assinale a 

opção correta, relativa ao domicílio da pessoa. 

 a)  A pessoa natural poderá perder o domicílio por motivo de mudança, por determinação da lei ou 

por eleição das partes em contratos. 

 b)  O domicílio legal do tutelado é o lugar onde ele for encontrado. 

 c)  Residência é o local onde a pessoa natural se estabelece com ânimo definitivo. 

 d)  Morada é a radicação permanente da pessoa natural em uma certa residência. 

 e)  A pessoa natural, segundo o Código Civil, pode ter diversas residências, mas lhe é vedado 

possuir mais de um domicílio, filiando-se ao sistema francês de unidade domiciliar. 

 

 

Questão 160: CESPE - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2015 

  

O Código Civil brasileiro cuida de relações humanas que produzem efeitos jurídicos, 

normatizando, entre outras situações, os direitos da pessoa humana. Acerca desse assunto, 

assinale a opção correta, no que se refere à pessoa natural. 

 a)  Consoante entendimento do STF, é inexigível o consentimento de pessoa biografada 

relativamente a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária 

autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes. 

 b)  Todas as pessoas naturais detêm, por si só, plena capacidade para o exercício pessoal dos atos 

civis. 

 c)  O nome da pessoa natural recebe proteção legal, que não se estende aos pseudônimos quando 

utilizados em atividades lícitas. 
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 d)  O incapaz possui capacidade de fato desde o seu nascimento, mas só adquire capacidade de 

direito após completar dezoito anos ou após obter a sua emancipação. 

 e)  A emancipação voluntária firmada perante o tabelionato de notas exige a anuência comum dos 

pais e depende de homologação judicial. 

 

 

Questão 161: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2009 

  

A respeito da vigência, da aplicação, da integração e da interpretação da lei, assinale a opção 

correta. 

 a)  A interpretação da lei realizada pelo aplicador do direito constitui exemplo de interpretação 

autêntica. 

 b)  Na interpretação extensiva, rompe-se com os limites do que está previsto na norma, operando-

se a sua integração. 

 c)  A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga a lei 

anterior. 

 d)  A incapacidade relativa de uma das partes pode ser arguida pela outra como exceção pessoal. 

 e) A capacidade e a obrigação de prestar fatos constituem exemplos de atributos da 

personalidade. 

 

 

Questão 162: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2009 

  

A respeito do domicílio, dos bens, dos fatos e atos jurídicos, assinale a opção correta. 

 a)  O domicílio do tutelado é voluntário. 

 b)  São classificados como pertenças os bens jurídicos que, não constituindo partes integrantes, se 

destinam ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro bem. 

 c)  Bens principais e acessórios são espécies da classificação de bens considerados em si mesmos 

ou em relação à própria natureza. 

 d)  A semente lançada à terra constitui bem móvel por acessão artificial. 

 e)  É nulo o negócio jurídico quando viciado por lesão. 
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Questão 163: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2009 

  

A respeito das relações de parentesco, dos contratos, da responsabilidade civil e dos registros 

públicos, assinale a opção correta. 

 a)  A adoção de pessoa maior e capaz pode ser instituída por escritura pública. 

 b)  Quando ratificados pelo dono, os atos praticados pelo gestor de negócios têm efeitos ex tunc. 

 c)  O contrato de locação de bem imóvel constitui exemplo de ato jurídico em sentido estrito. 

 d)  A responsabilidade civil subjetiva funda-se na teoria do risco. 

 e)  O registro do imóvel pode ser anulado, por decisão administrativa, a cargo do próprio oficial 

registrador, de ofício ou a requerimento da parte prejudicada. 

 

 

Questão 164: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2005 

  

Acerca da relação de parentesco e da união estável, assinale a opção correta. 

 a) O parentesco por afinidade decorre apenas do casamento, não sendo gerado pelo 

companheirismo. Assim, os parentes de um companheiro não mantêm vínculo de afinidade com o 

outro companheiro. 

 b)  Reconhecida a sociedade de fato e havendo contribuição, direta ou indireta, para a formação 

do patrimônio comum, é cabível a partilha do mesmo, não afetada pelo regime de comunhão 

universal de bens adotado no casamento de um dos companheiros, estando o mesmo separado de 

fato. Nessa situação, deixando o falecido pensão previdenciária, esta deverá ser rateada em partes 

iguais entre a viúva e a companheira do de cujus. 

 c)  No parentesco em linha colateral, não há limitação de grau; ele decorre da descendência de um 

só tronco comum, sem que exista relação de ascendência e descendência entre os parentes. 

 d)  O parentesco em linha reta limita-se até o quarto grau. Para a contagem do parentesco, adota-

se a linha como sendo a vinculação da pessoa a tronco ancestral comum. 

 e)  Os vínculos colateral e em linha reta estabelecidos pela afinidade desaparecem com a 

dissolução do casamento, seja pela morte, seja pelo divórcio. 
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Questão 165: CESPE - AJ TRE PA/TRE PA/Judiciária/2005 

  

Acerca da vigência, aplicação e interpretação da lei, assinale a opção incorreta. 

 a) Repristinar uma lei é dar-lhe nova vigência, ou seja, uma lei que fora revogada volta a viger por 

determinação expressa de uma nova lei. 

 b) O intervalo entre a data da publicação da lei e a de sua entrada em vigor chama-se vacatio legis. 

 c) A lei posterior revoga a anterior quando é com ela incompatível ou quando disciplina 

inteiramente a matéria por ela tratada. 

 d) Para que uma lei seja interpretada de maneira sistemática há que se examinar a sua relação 

com as demais leis que integram o ordenamento jurídico. 

 e) A irretroatividade da lei é um princípio constitucional absoluto. A lei nova não pode retroagir e 

a sua aplicação e seus efeitos abrangem fatos futuros, não sendo aplicável ao passado. 

 

 

 

Questão 166: CESPE - AJ TRE PA/TRE PA/Judiciária/2005 

  

Com relação aos fatos jurídicos, assinale a opção correta. 

 a) Configura-se o estado de perigo quando uma pessoa, por inexperiência, ou sob premente 

necessidade, assume uma obrigação com valor desproporcional entre as prestações recíprocas, 

gerando um lucro exagerado ao outro contratante. Nessa situação, a pessoa pode demandar a 

nulidade do negócio jurídico, dispensando-se a verificação do dolo, ou má-fé, da parte adversa. 

 b) A simulação relativa é um vício social que acarreta a nulidade do negócio jurídico, não 

subsistindo o ato negocial, mesmo que seja válido na substância e na forma, por representar 

declaração enganosa da vontade. 

 c) É fraude contra credores a concessão de garantia real de dívida feita pelo devedor insolvente a 

um dos seus credores quirografários. 

 d) É nulo o negócio jurídico no qual ambas as partes houverem reciprocamente agido com dolo 

essencial. Entretanto, a nenhuma delas é permitido reclamar indenização, devendo cada uma 

suportar o prejuízo experimentado. 



 
 

 

Primeira Fase  DPU 

 

 e) A sentença que decreta anulabilidade de um ato negocial produz efeitos ex tunc, alcançando a 

declaração de vontade no momento da emissão, tornando inoperante o negócio jurídico e 

determinando que as partes voltem ao estado anterior à realização do negócio. 

 

 

 

Questão 167: CESPE - AJ (TRE AL)/TRE AL/Judiciária/2004 

  

No que se refere aos direitos reais de garantia, julgue o item a seguir. 

Um imóvel hipotecado pode ser dado em garantia hipotecária a mais de um credor, 

independentemente de constituição de título próprio, quando o valor do imóvel ultrapassa o da 

obrigação primitiva. Assim, é perfeitamente possível que o proprietário utilize sua propriedade em 

toda a sua extensão, extraindo dela todo o crédito que possa obter. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 168: CESPE - AJ (TRE AL)/TRE AL/Judiciária/2004 

  

Acerca das obrigações e do contrato, julgue o item seguinte. 

As obrigações de dar e fazer comportam inexecução ou simples estado moratório. As obrigações 

de não fazer, por sua natureza, não são passíveis de constituição em mora. Ao realizar o que estava 

obrigado a deixar de fazer, o devedor incorre em descumprimento imediato. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 169: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Judiciária/2010 

  

Considerando a Lei de Introdução ao Código Civil (LICC) — Decreto-Lei n.º 4.657/1942 — e a 

vigência das leis no tempo e no espaço, julgue o item a seguir. 
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A LICC foi revogada pelo Código Civil de 2002. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 170: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Judiciária/2010 

  

Considerando a Lei de Introdução ao Código Civil (LICC) — Decreto-Lei n.º 4.657/1942 — e a 

vigência das leis no tempo e no espaço, julgue o item a seguir. 

 A noção de coisa julgada prevista na LICC refere-se à imutabilidade da decisão judicial somente 

quando ultrapassado o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 171: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Judiciária/2010 

  

Considerando a Lei de Introdução ao Código Civil (LICC) — Decreto-Lei n.º 4.657/1942 — e a 

vigência das leis no tempo e no espaço, julgue o item a seguir. 

A lei anterior, expressamente revogada pela edição de nova lei, tem sua vigência automaticamente 

restaurada em caso de revogação da lei que a revogou. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 172: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Judiciária/2010 

  

Tendo em vista a classificação dos bens prevista no Código Civil, julgue o item que se segue. 

O uso comum dos bens públicos deve ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido 

legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 173: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Judiciária/2010 

  

Tendo em vista a classificação dos bens prevista no Código Civil, julgue o item que se segue. 

Ao contrário dos bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial, os bens públicos 

dominicais podem ser alienados, desde que observadas as exigências legais. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 174: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Judiciária/2010 

  

Tendo em vista a classificação dos bens prevista no Código Civil, julgue o item que se segue. 

Os bens públicos dominicais estão sujeitos à prescrição aquisitiva. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 175: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Judiciária/2010 

  

Acerca do instituto da responsabilidade civil, julgue o item seguinte. 

Os partidos políticos são pessoas jurídicas e, nessa qualidade, estão sujeitos a sofrer danos morais 

em sua denominada honra objetiva, sujeitando o ofensor à reparação civil dos danos causados. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 176: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Judiciária/2010 

  

Acerca do instituto da responsabilidade civil, julgue o item seguinte. 

  

Comete ato ilícito e está sujeito à reparação civil a pessoa que, sendo titular de um direito, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-

fé ou pelos bons costumes. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 177: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2017 

  

Quando caminhava pelo acostamento de uma via pública, Francisco foi atropelado por veículo de 

propriedade de uma locadora de veículos conduzido por Pedro. Em razão do acidente, Francisco 

sofreu fratura do fêmur e ficou internado por um mês. As lesões por ele sofridas geraram 

debilidade permanente, que o impedem de trabalhar, e cicatrizes na perna, que lhe causam 

constrangimento. 

Nessa situação hipotética, conforme a legislação aplicável e a jurisprudência dos tribunais 

superiores, 

 a) Francisco não pode cumular pedido de compensação por danos morais e estéticos, porquanto 

os danos estéticos estão incluídos nos danos morais. 

 b) se Francisco não comprovar o valor auferido por seu trabalho, o juiz poderá determinar que a 

eventual indenização arbitrada seja paga de uma só vez, mesmo contra a vontade da vítima. 

 c) a locadora de veículos e Pedro são solidariamente responsáveis pelos danos causados a 

Francisco. 

 d) caso Francisco viesse a óbito, cessariam seus direitos da personalidade e seus pais não 

poderiam pleitear perdas e danos. 

 e) a debilidade permanente causada a Francisco pode dar causa ao pagamento de pensão 

alimentícia pela causadora do dano, no valor de no máximo um salário mínimo, até ele completar 

sessenta e cinco anos de idade. 
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Questão 178: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2017 

  

A respeito do direito das famílias, assinale a opção correta. 

 a) O ato jurídico da adoção depende da efetiva assistência do poder público e de sentença 

constitutiva, ressalvados os casos de maiores de dezoito anos de idade, que independem de 

sentença. 

 b) O reconhecimento de filhos havidos fora do casamento pode ser feito por manifestação direta e 

expressa perante o juiz. 

 c) Não se admite a alteração do regime de bens no curso do matrimônio. 

 d) A obrigação de prestar alimentos não é transmitida aos herdeiros do devedor. 

 e) O bem de família pode ser instituído mediante qualquer instrumento que evidencie a vontade 

da entidade familiar de destacar parte de seu patrimônio. 

 

 

Questão 179: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

  

Em relação ao direito das obrigações, julgue o item a seguir. 

A solidariedade é modalidade especial de obrigação que possui dois ou mais sujeitos, ativos ou 

passivos, embora possa ser divisível. Cada credor pode demandar e cada devedor é obrigado a 

satisfazer a totalidade da obrigação, com a particularidade de que o pagamento feito por um 

devedor a um credor extingue a obrigação quanto aos outros coobrigados. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 180: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

  

Renata, casada sob regime de comunhão universal de bens, por ocasião do falecimento de seu 

consorte, renunciou à meação em favor dos herdeiros necessários do de cujus. 

Em face dessa situação hipotética, julgue o item abaixo, a respeito do direito e das obrigações. 

Na situação considerada, Renata agiu de acordo com a lei, já que o patrimônio do casal é comum. 
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(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 181: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

  

A respeito dos direitos reais, julgue o item que se segue. 

O direito de superfície, instituído pelo novo Código Civil brasileiro, é um direito real autônomo. 

Assim, uma vez concedido, o edifício construído ou a plantação feita pertencem exclusivamente ao 

superficiário, enquanto o solo continua a pertencer ao seu proprietário. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 182: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

  

Acerca dos direitos das obrigações e dos contratos, julgue o item a seguir. 

O prazo prescricional para a rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel em 

construção com base em vício redibitório é contado a partir da tradição do bem e não da data em 

que o adquirente tomou conhecimento do vício redibitório. 

(         ) Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 183: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

  

Em relação aos negócios jurídicos, julgue o item subseqüente. 

O negócio jurídico anulável não pode ser confirmado pelas partes e, uma vez anulado 

judicialmente, produz efeitos ex tunc, ou seja, não se respeitam as conseqüências anteriormente 

geradas. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 184: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

  

Julgue o item seguir, que versam acerca das pessoas naturais. 

Considere a seguinte situação hipotética. 

Telma, sentindo-se lesada e ameaçada em seus direitos da personalidade, exigiu em juízo que 

cessassem a ameaça e a lesão. 

Nessa situação, Telma não pode, entretanto, reclamar indenização pelos danos sofridos, por serem 

esses extrapatrimoniais e não admitirem avaliação pecuniária. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 185: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

  

Julgue o item seguir, que versam acerca das pessoas naturais. 

 A capacidade de fato é estabelecida por lei e pode ser retirada da pessoa. Acha-se vinculada a 

critérios objetivos, como idade e estado de saúde. No caso de perda ou falta dessa capacidade, ela 

é suprida por meio da representação. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 186: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

  

Julgue o item seguir, que versam acerca das pessoas naturais. 

 A capacidade refere-se à aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações e exercer, por si ou por 

outrem, atos da vida civil. A legitimação consiste em ter ou não capacidade para estabelecer 

determinada relação jurídica. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 187: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

  

Julgue o item seguir, que versam acerca das pessoas naturais. 

A personalidade civil da pessoa coincide com seu nascimento, antes do qual não constitui sujeito 

de direito; contudo, a legislação resguarda os interesses do nascituro, desde sua concepção. Pode-

se, assim, afirmar que o nascituro, por ser sujeito de direitos, tem personalidade civil. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 188: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

  

Acerca da Lei de Introdução do Código Civil, julgue o item que se segue. 

Uma lei revogada por outra lei que venha a perder vigênciaem seguida sofre repristinação e passa 

a vigorar novamente. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 189: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

  

Acerca da Lei de Introdução do Código Civil, julgue o item que se segue. 

Os governos estrangeiros não podem adquirir bens imóveis no Brasil, mesmo quando a compra se 

fizer com a finalidade de instalação da sede dos representantes diplomáticos. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 190: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

  

Julgue o seguinte item, relativo a pessoas jurídicas de direito privado. 

Quando se recorre à ficção da pessoa jurídica para fugir à incidência da lei ou proteger ato 

fraudulento, a lei autoriza o juiz a ignorar a autonomia da pessoa jurídica, assim, atingir o 

patrimônio dos sócios e responsabilizar os sócios por atos ilícitos ou abusivos cometidos pelos 

representantes da pessoa jurídica. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 191: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

  

Julgue o seguinte item, relativo a pessoas jurídicas de direito privado. 

 As associações e as sociedades são constituídas pela união de pessoas naturais para fins, 

respectivamente, não lucrativos e lucrativos, sendo que a lei reconhece sua personalidade jurídica 

e lhes permite o exercício de todos os direitos. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 192: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

  

Julgue o seguinte item, relativo a pessoas jurídicas de direito privado. 

A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica conduz à extinção da 

sociedade, pois põe fim à separação entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 193: CESPE - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

  

O contrato realizado por correspondência epistolar, nos termos do Código Civil, em regra, surge 

no momento em que 

 a) é expedida a aceitação (teoria da agnição – subteoria da expedição). 

 b) o proponente toma conhecimento da aceitação (teoria da cognição). 

 c) é escrita a aceitação (teoria da agnição – subteoria da declaração). 

 d) o proponente recebe a aceitação (teoria da cognição – subteoria da recepção). 

 e) o proponente lê a carta escrita pelo aceitante (teoria da cognição – subteoria do 

conhecimento). 

 

 

Questão 194: CESPE - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

  

Assinale a opção incorreta acerca da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC). 

 a) Não é parte integrante do Código Civil, por ser aplicável a qualquer norma e por conter 

princípios gerais acerca das leis em geral. 

 b) É uma lex legum,  ou seja, um conjunto de normas que não rege relações de vida, mas sim as 

normas. 

 c) É um código de normas que não tem por conteúdo qualquer critério de hermenêutica jurídica. 

 d) As normas de direito internacional privado nela contidas têm por objetivo, entre outros, 

solucionar o conflito de jurisdição. 

 e) Disciplina a garantia da eficácia global da ordem jurídica, não admitindo a ignorância da lei 

vigente. 

 

 

Questão 195: CESPE - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

  

Um rapaz, absolutamente incapaz, doou uma casa para alguém. 

Esse negócio jurídico, praticado sem a devida representação, será 

 a) anulável, sempre. 

 b) anulável, se envolver quantia de relativa monta. 
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 c) nulo, sempre. 

 d) nulo, se causar prejuízo aparente ao doador. 

 e) nulo, se não houver autorização expressa do juiz, ouvido o Ministério Público. 

 

 

Questão 196: CESPE - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

  

Um chacareiro emprestou chácara para um amigo devolvê-la em um ano. Este amigo não a 

devolveu. Nessa hipótese, a posse resultante do abuso de confiança por parte de quem recebe a 

coisa com o dever de devolvê-la é denominada posse 

 a) direta. 

 b) oculta. 

 c) clandestina. 

 d) indireta. 

 e) precária. 

 

 

Questão 197: CESPE - AJ (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

  

Os toxicômanos serão sempre considerados 

 a) relativamente incapazes. 

 b) relativamente capazes. 

 c) capazes, para todos os efeitos. 

 d) absoluta ou relativamente incapazes, conforme determinado na sentença de interdição. 

 e) absolutamente incapazes, se condenados pelo crime de tráfico de entorpecentes. 

 

 

Questão 198: CESPE - AJ (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

  

Um comerciante tem residências em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, em razão de suas 

ocupações profissionais, vivendo, em média, sete meses do ano em Belo Horizonte e os outros 

cinco no Rio. 
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 Nesse caso hipotético, o domicílio civil do comerciante 

 a) será apenas o Rio de Janeiro. 

 b) será apenas Belo Horizonte. 

 c) não será nenhuma das duas cidades mencionadas. 

 d) será apenas a cidade que ele apontar como domicílio em sua declaração de imposto de renda. 

 e) será tanto Belo Horizonte quanto o Rio de Janeiro. 

 

 

Questão 199: CESPE - AJ (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

  

Carlos retirou João do lote que este ocupava, permanecendo neste lote sem que João tentasse 

reavê-lo. 

Nessa situação hipotética, para o sistema legal brasileiro, o convalescimento da posse adquirida de 

forma violenta ou clandestina é permitido 

 a) desde que notificado o legítimo proprietário. 

 b) pela cessação da violência ou da clandestinidade e pelo decurso de ano e dia. 

 c) porque a posse guarda sempre o caráter de sua aquisição. 

 d) desde que a posse se estenda por mais de ano e dia. 

 e) pela cessação da violência ou da clandestinidade. 

 

Questão 200: CESPE - AJ (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

  

Walter deve determinada quantia a Marcos. Por isso, Walter entregou a Marcos um imóvel e 

cedeu-lhe o direito de perceber, em compensação da dívida, o aluguel oriundo do imóvel. 

Nesse caso, tratando-se de convenção mediante a qual o credor, possuindo um imóvel do devedor, 

percebe os seus frutos para conseguir a soma de dinheiro emprestada, imputando na dívida e até o 

seu resgate as importâncias que for recebendo, denomina-se 

 a) anticrese. 

 b) sub-hipoteca. 

 c) penhor de direitos. 

 d) caução de título de crédito. 

 e) servidão predial. 
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Gabarito 
1) C 2) D 3) Errado 4) Errado 5) Errado 

6) Certo 7) Errado 8) Certo 9) D 10) D 

11) Certo 12) Errado 13) Certo 14) Errado 15) Errado 

16) Errado 17) Errado 18) Errado 19) Errado 20) Certo 

21) Certo  22) Errado 23) Certo 24) Certo 25) B 

26) Errado 27) Certo 28) Errado  29) Errado 30) Errado 

31) Errado 32) Certo 33) Certo 34) Certo  35) Errado 

 36) Certo 37) Certo 38) Certo 39) Errado  40) Certo 

41) A 42) Errado  43) Errado 44) Errado 45) Certo 

46) E  47) Errado  48) E 49) Certo  50) Certo  

51) A 52) Errado 53) A 54) Certo 55) A 

56) Certo  57) Errado 58) Certo 59) Errado 60) Certo 

61) Certo 62) Errado 63) Certo  64) D  65) Errado 

66) E  67) Errado 68) Certo  69) B 70) A 

 71) Certo 72) A 73) Errado 74) D 75) Errado 

76) Certo 77) B 78) Certo 79) E 80) Certo 

81) Errado 82) Certo 83) Certo 84) Certo  85) Errado 

86) A 87) Errado 88) B 89) Errado  90) Certo 

91) Errado  92) Certo 93) Errado 94) Certo 95) Errado 

96) Certo 97) Errado 98) Errado  99) B  100) Certo  

101) Errado  102) Certo 103) Errado 104) Errado 105) Certo 

 106) Certo 107) Errado 108) Certo  109) Certo  110) B 

111) D 112) Errado  113) D 114) Errado  115) Certo  

116) Certo 117) Certo 118) Certo 119) Errado  120) Errado 

121) Errado 122) D 123) C  124) D 125) A 

126) B  127) A 128) D 129) B 130) Certo 

131) Certo 132) Errado 133) C  134) E 135) D 

136) B  137) A 138) D 139) C  140) Errado 

 141) Certo 142) Errado  143) Certo  144) Certo  145) Errado 

146) Errado  147) Certo  148) Errado  149) Errado 150) Certo 
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151) Certo 152) Errado 153) C 154) B  155) C 

156) E 157) A 158) C 159) A 160) A 

161) C 162) B 163) B 164) B 165) E  

166) C 167) Errado 168) Certo 169) Errado  170) Errado 

171) Errado 172) Certo 173) Certo  174) Errado  175) Certo  

176) Certo 177) C 178) B  179) Certo  180) Errado 

181) Certo  182) Errado 183) Errado 184) Errado 185) Certo 

186) Certo 187) Errado  188) Errado  189) Errado  190) Certo 

191) Certo 192) Errado 193) A 194) C 195) C 

196) E 197) D 198) E 199) E  200) A 

     

 


