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Direito Civil 
 

Questão 1: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

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

Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia, depois 

de oficialmente publicada, em 

 a) três meses. 

 b) noventa dias. 

 c) um mês. 

 d) trinta dias. 

 e) quarenta e cinco dias. 

 

 

Questão 2: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

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

Ryan, inglês, em uma de suas viagens a lazer pelo Brasil e pelo Estado do Espírito Santo, 

conheceu Perla, brasileira nata, e ambos iniciaram relacionamento amoroso e casaram-se na 

cidade de Vitória, onde residiram por cerca de dez anos e adquiriram um imóvel residencial de 

alto padrão e dois conjuntos comerciais. Do relacionamento entre Ryan e Perla nasceram Pedro 

e Mariana, também na cidade de Vitória. No mês de Janeiro de 2012 Ryan e Perla mudaram-se 

definitivamente para a Inglaterra e, no mês de Julho, Ryan faleceu em decorrência de um 

infarto fulminante. Neste caso, em regra, a sucessão de bens amealhados pelo casal e que estão 

no Brasil, será regulada pela lei 

 a) brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, independentemente de eventual 

conteúdo favorável aos herdeiros da lei inglesa. 

 b) inglesa, tendo em vista a nacionalidade de Ryan. 

 c) brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, 

sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. 

 d) inglesa, tendo em vista o local do falecimento de Ryan. 
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 e) brasileira ou inglesa, cabendo aos herdeiros exercer a opção no momento da abertura da 

sucessão. 

 

 

Questão 3: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/Execução de Mandados/2012 

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

Considere as seguintes assertivas a respeito da Lei de Introdução às normas do Direito 

brasileiro: 

 

I. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. 

II. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, revoga a lei 

anterior. 

III. A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. 

IV. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se 

efetuou. 

Está correto o que consta APENAS em 

 a) I e III. 

 b) I, III e IV. 

 c) III e IV. 

 d) II e IV. 

 e) I, II e IV. 

 

 

Questão 4: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

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

Em termos de eficácia legislativa, entende-se que a lei é o parâmetro maior para o juiz. Este, 

porém, na omissão da lei, deverá decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito. Este enunciado concerne ao princípio 

 a)  da obrigatoriedade da lei. 

 b)  da obrigatoriedade da jurisdição. 

 c)  do devido processo legal. 
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 d)  do livre convencimento e o da persuasão racional. 

 e)  da eventualidade processual. 

 

 

Questão 5: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

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

Luís Caetano, Juiz de Direito de Vitória da Conquista, deixa de julgar um processo que lhe foi 

atribuído, alegando que as provas dos autos são boas para ambos os lados e que, ademais, não 

há lei prevendo a hipótese em julgamento. De acordo com a Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro, Luís Caetano agiu 

 a)  bem, pois embora a ausência de lei não impedisse o julgamento, por haver outros meios para 

supri-la, as provas boas para ambos os lados impedem a formação da convicção judicial. 

 b)  mal, pois ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece, como era o caso. 

 c)  mal, pois na aplicação da lei o juiz atenderá às regras de sua interpretação e ao bom-senso 

jurídico. 

 d)  bem, pois a ausência de lei impede o julgamento, por falta de parâmetros para tanto. 

 e)  mal, pois sendo a lei omissa, deveria ter decidido o caso de acordo com a analogia, os 

costumes e os princípios gerais de direito, valorando as provas de acordo com os ditames legais, 

já que o provimento jurisdicional é imperativo. 

 

 

Questão 6: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

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

João cumpre os requisitos para se aposentar. No entanto, algum tempo depois, é editada lei que 

amplia em 5 anos o prazo para sua aposentação. João 

 a) poderá se aposentar, mas apenas se o requerer no prazo de 15 dias do início da vigência da 

nova lei. 

 b) terá de aguardar 5 anos para se aposentar, pois a lei nova possui efeito imediato, impondo-se 

aos fatos passados, pendentes e futuros. 

 c) poderá se aposentar, pois, apesar de possuir efeito imediato, a lei nova deve respeitar o 

direito que João já havia adquirido. 
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 d) terá que aguardar 5 anos para se aposentar, pois o direito somente é adquirido com o seu 

exercício efetivo. 

 e) poderá se aposentar, pois, apesar de possuir efeito imediato, a lei nova deve respeitar a 

expectativa que João possuía sobre o direito, por questão de justiça. 

 

 

Questão 7: FCC - Ana (MPE SE)/MPE SE/Direito/2013 

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

Considere as afirmativas: 

I. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de 

oficialmente publicada. 

II. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou 

revogue. 

III. Salvo disposição em contrário, a lei revogada restaura- se ao ter a lei revogadora perdido 

vigência. 

Está correto o que se afirma em 

 a)  I e II, apenas. 

 b)  I e III, apenas. 

 c)  I, II e III. 

 d)  I, apenas. 

 e)  II, apenas. 

 

 

Questão 8: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

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

Osmar obteve provimento judicial autorizando matrícula em curso de Ensino Superior 

independentemente do pagamento de quaisquer taxas, por sentença da qual não mais cabe 

recurso. No entanto, enquanto frequentava o curso, sobreveio Lei Municipal determinando que 

todos os estudantes do Ensino Superior deveriam pagar taxa destinada à alfabetização de 

adultos carentes. Osmar 

 a) será atingido pela nova lei, que previu efeito retroativo de maneira tácita. 



 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 b) será atingido pela nova lei, que possui efeito imediato e atinge todas as situações pendentes. 

 c) será atingido pela nova lei, tendo em vista tratar-se de norma de ordem pública. 

 d) não será atingido pela nova lei, mas seria se a norma tivesse previsto efeito retroativo de 

maneira expressa. 

 e) não será atingido pela nova lei, em razão da proteção conferida à coisa julgada. 

 

 

Questão 9: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

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

Marcelo trabalhou por mais de 29 anos sob a égide de lei que previa direito a se aposentar aos 

30 anos de trabalho. Durante estes mais de 29 anos, cumpriu os requisitos à aposentação. 

Contudo, antes de atingir os 30 anos de trabalho, sobreveio lei majorando para 32 anos o tempo 

necessário à aposentação. Referida lei não previu regras de transição para os trabalhadores que 

estivessem trabalhando sob o regime jurídico anterior. Diante deste quadro, Marcelo ajuizou 

ação no âmbito da qual requereu a aposentação aos 30 anos trabalhados. Esta ação deverá ser 

jugada 

 a) procedente, porque, passados 29 dos 30 anos necessários à aposentação, Marcelo passou a 

ter direito adquirido ao regime jurídico anterior. 

 b) improcedente, porque, quando do advento da nova lei, Marcelo possuía mera expectativa de 

direito. 

 c) procedente, porque, apesar do advento da lei nova, Marcelo possuía direito adquirido ao 

tempo que, de acordo com a lei revogada, faltava para sua aposentação. 

 d) improcedente, porque não existe proteção ao direito adquirido em matéria de ordem 

pública. 

 e) procedente, porque a lei nova não previu regras transitórias explícitas. 

 

 

Questão 10: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

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

Uma lei foi elaborada, promulgada e publicada. Por não conter disposição em contrário, entrará 

em vigor 45 dias depois de oficialmente publicada, data que cairá no dia 18 de abril, feriado 
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(sexta-feira da paixão de Cristo); dia 19 de abril é sábado; dia 20 de abril é domingo; dia 21 de 

abril é feriado (Tiradentes). Essa lei entrará em vigor no dia 

 a) 19 de abril. 

 b) 21 de abril. 

 c) 20 de abril. 

 d) 22 de abril. 

 e) 18 de abril. 

 

 

Questão 11: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

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

Quando, não havendo norma prevista para a solução do caso concreto, o juiz decide utilizando 

um conjunto de normas próximas do próprio ordenamento jurídico. Neste caso, está aplicando 

 a) os costumes. 

 b) a analogia. 

 c) os princípios gerais de Direito. 

 d) a equidade legal. 

 e) a equidade judicial. 

 

 

Questão 12: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

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

A lei nova tem efeito imediato 

 a) mas, em regra, não revoga a lei anterior. 

 b) e atinge as situações em curso, mesmo que configurem direito adquirido. 

 c) e se projeta inclusive sobre o ato jurídico perfeito, a menos que este tenha sido objeto de 

sentença transitada em julgado. 

 d) mas não é obrigatória para a pessoa que desconhecero seu conteúdo. 

 e) mas deve respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 
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Questão 13: FCC - AJ TRE PR/TRE PR/Judiciária/2012 

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

NÃO se destinando a vigência temporária, a lei 

 a)  terá vigor até que outra a modifique ou revogue. 

 b)  vigorará enquanto não cair em desuso. 

 c)  só poderá ser revogada pela superveniência de nova ordem constitucional. 

 d)  somente vigorará, até que outra lei expressamente a revogue. 

 e)  não poderá ser revogada. 

 

 

Questão 14: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

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

Camila possui um único imóvel no qual reside com marido e filhos, gozando da 

impenhorabilidade conferida ao bem de família. Não se trata, porém, de bem de família 

convencional. A impenhorabilidade que protege Camila decorre diretamente da lei. Se a lei que 

garante a impenhorabilidade do imóvel for revogada, Camila 

 a) poderá invocar a proteção conferida ao ato jurídico perfeito, pois a aquisição do imóvel 

ocorreu em momento anterior ao advento da lei nova. 

 b) poderá invocar a proteção do direito adquirido, pois incorporou a seu patrimônio o regime 

jurídico anterior à lei revogadora. 

 c) não poderá invocar a proteção do direito adquirido, pois inexiste direito adquirido a regime 

jurídico. 

 d) poderá invocar a proteção conferida ao direito adquirido, o qual abrange os fatos passados, 

pendentes e futuros. 

 e) poderá invocar a proteção conferida ao direito adquirido apenas se o processo em que se der 

a penhora houver se iniciado antes do advento da lei revogadora. 

 

 

Questão 15: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/42) 
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Objetivando construir uma casa, Cássio adquiriu terreno no qual existe um pequeno riacho. 

Depois da aquisição, entrou em vigor lei proibindo a construção em terrenos urbanos nos quais 

haja qualquer tipo de curso d’água. Referida lei possui efeito 

 a)  imediato, atingindo Cássio, porque este não possui direito adquirido. 

 b)  retroativo, por tratar de meio ambiente, atingindo Cássio, porque a lei de ordem pública se 

sobrepõe ao direito adquirido. 

 c)  imediato, mas não atinge Cássio, porque a lei de ordem pública não se sobrepõe ao direito 

adquirido. 

 d)  imediato, atingindo Cássio, porque a lei de ordem pública se sobrepõe ao direito adquirido. 

 e)  retroativo, por tratar de meio ambiente, mas não atinge Cássio, porque a lei de ordem 

pública não se sobrepõe ao direito adquirido. 

 

 

Questão 16: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016 

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

Janete é filha de Gildete, que possui muitos bens. Considerar-se-á, em caso de conflito de leis 

no tempo, que Janete possui, em relação à futura herança de Gildete, que ainda está viva, 

 a)  direito sob condição suspensiva, que se equipara a direito adquirido. 

 b)  mera expectativa de direito. 

 c)  direito adquirido. 

 d)  direito sob condição suspensiva, que não se equipara a direito adquirido. 

 e)  direito a termo, inalterável ao arbítrio de Gildete, que se equipara a direito adquirido. 

 

 

Questão 17: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017 

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

Sobre a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, NÃO é requisito essencial para a 

sentença proferida no estrangeiro ser executada no Brasil 

 a)  a homologação pelo Supremo Tribunal Federal. 

 b)  a tradução por intérprete autorizado. 

 c)  o trânsito em julgado para as partes. 
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 d)  a citação regular das partes ou verificação legal da ocorrência da revelia. 

 e)  a prolação por juiz competente. 

 

 

Questão 18: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2017 

Assunto: Vigência da norma no tempo e no espaço 

André adquiriu um terreno onde pretendia construir uma fábrica de tintas. Na época da 

aquisição, não havia lei impedindo esta atividade na região em que se localizava o terreno. 

Passado o tempo, porém, antes de André iniciar qualquer construção, sobreveio lei impedindo o 

desenvolvimento de atividades industriais naquela área, por razões ambientais. A lei tem efeito 

 a)  imediato e atinge André, que não tem direito adquirido ao regime jurídico anterior a seu 

advento. 

 b)  retroativo e atinge André, por tratar de questão de ordem pública. 

 c)  imediato, mas não atinge André, que possui direito adquirido ao regime jurídico anterior a 

seu advento. 

 d)  retroativo, mas não atinge André, que possui direito adquirido ao regime jurídico anterior a 

seu advento. 

 e)  retroativo mas não atinge André, por tratar de direito disponível. 

 

 

Questão 19: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

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

Cessa a incapacidade para os menores 

 a) somente pelo casamento. 

 b) pelo exercício de cargo público de provimento em comissão. 

 c) com 14 anos completos, se tiver emprego, ainda que como aprendiz, mas desde que tenha 

economia própria. 

 d) somente pela emancipação, concedida pelos pais e desde que homologada pelo Juiz. 

 e) pela existência de relação de emprego, desde que, em função dele, o menor com 16 anos 

completos tenha economia própria. 
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Questão 20: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

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

Analise a seguinte situação hipotética: O Brasil declara guerra contra uma Força Revolucionária 

Boliviana que atua na fronteira de nosso país, especialmente envolvendo desmatamento da 

Amazônia e tráfico de entorpecentes. O Brasil destaca um grupo de mil soldados para a missão 

e, durante a guerra, os Soldados Milton e Davi, do Exército Brasileiro, são capturados pela Força 

Revolucionária Boliviana e desaparecem. Neste caso, para ser declarada a morte presumida dos 

soldados Milton e Davi, do Exército Brasileiro, sem decretação de ausência é necessário que 

eles NÃO sejam encontrados até 

 a) dois anos após o término da guerra. 

 b) um ano após o término da guerra. 

 c) cinco anos após o término da guerra. 

 d) três anos após o término da guerra. 

 e) seis meses após o término da guerra. 

 

 

Questão 21: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

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

O filho que Joana está esperando sofre danos físicos em razão de negligência médica durante o 

pré-natal. O filho 

 a) poderá ajuizar ação de indenização tão logo nasça, pois a lei resguarda os direitos do 

nascituro e o filho poderá ser representado por seus pais ou representantes legais. 

 b) não poderá ajuizar ação de indenização, pois não possuía direitos da personalidade quando 

da ocorrência dos danos. 

 c) não poderá ajuizar ação de indenização, pois o Código Civil adota a teoria natalista. 

 d) poderá ajuizar ação de indenização, mas apenas de pois de atingir a maioridade civil. 

 e) não poderá ajuizar ação de indenização, pois, embora a lei resguarde os direitos do nascituro, 

fá-lo-á apenas com relação ao direito de nascer com vida. 
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Questão 22: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

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

De acordo com o Código Civil, os menores de dezesseis anos 

 a) possuem personalidade civil e os direitos que dela decorrem, mas são absolutamente 

incapazes e não podem exercer pessoalmente os atos da vida civil. 

 b) possuem personalidade civil, os direitos que dela decorrem e plena capacidade para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil. 

 c) não possuem personalidade civil. 

 d) possuem personalidade civil, mas não os direitos que dela decorrem. 

 e) possuem personalidade civil, os direitos que dela decorrem e capacidade relativa para 

exercer pessoalmente os atos da vida civil. 

 

 

Questão 23: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2012 

Assunto: Dos Direitos da personalidade (arts. 11 a 21) 

João Cabral de Melo Neto é autor da grandiosa obra literária Morte e Vida Severina. 

Analisando o nome do autor, protegido pelo Código Civil brasileiro, o seu agnome é 

 a) Neto. 

 b) João, apenas. 

 c) Cabral, apenas. 

 d) João Cabral. 

 e) de Melo. 

 

 

Questão 24: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 

Assunto: Dos Direitos da personalidade (arts. 11 a 21) 

Considere: 

I. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar 

diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. 

II. O ato de disposição gratuita do próprio corpo, para depois da morte, é irrevogável se feito 

por instrumento público. 
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III. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a 

intervenção cirúrgica. 

 

Está correto o que se afirma em 

 a) I e III, apenas. 

 b) I, II e III. 

 c) II e III, apenas. 

 d) I, apenas. 

 e) II, apenas. 

 

 

Questão 25: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 

Assunto: Dos Direitos da personalidade (arts. 11 a 21) 

É correto afirmar que 

 a) não existe hipótese de comoriência em nosso direito civil. 

 b) os nascituros não têm direitos reconhecidos pela lei antes de seu nascimento com vida. 

 c) todo ser humano pode exercer pessoalmente sua capacidade para os atos da vida civil, sem 

ressalvas. 

 d) a morte presumida só será declarada, em nosso direito civil, com a decretação da ausência da 

pessoa. 

 e) a existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, 

nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. 

 

 

Questão 26: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Dos Direitos da personalidade (arts. 11 a 21) 

No jornal da Capital "Semanário da Zona Leste”, foram publicadas em editorial denúncias 

graves contra o restaurante "Alho e Óleo”, afirmando sua falta de condições sanitárias, em 

razão das quais seu movimento de clientes caiu por volta de 50%. Meses mais tarde, prova-se 

que as denúncias eram falsas, mas parte da clientela jamais retornou. Nessas circunstâncias, 

poderá o advogado do restaurante, ao acionar o jornal, 
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 a)  pleitear apenas danos materiais, pois os danos morais são cabíveis exclusivamente às 

pessoas naturais ou físicas, inexistindo atributos da personalidade às pessoas jurídicas nesse 

sentido. 

 b)  pleitear tanto danos materiais, pelo que o restaurante deixou de lucrar, como danos morais, 

pois pessoas jurídicas também possuem atributos da personalidade e, no caso, foi lesada sua 

honra objetiva. 

 c)  pleitear apenas danos morais, pela lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, que, no caso, 

englobam os danos materiais, não podendo ser cumulados. 

 d)  pleitear danos materiais por lucros cessantes e por danos emergentes, bem como danos 

morais por lesão à honra objetiva e subjetiva da pessoa jurídica. 

 e)  nada poderá fazer, judicialmente, pois o direito de crítica jornalística é amplo, não 

respondendo o jornal pela falsidade posteriormente verificada da notícia que fez veicular, ainda 

que em editorial que explicite seu posicionamento sobre a matéria. 

 

 

Questão 27: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos Direitos da personalidade (arts. 11 a 21) 

Referente aos direitos da personalidade, considere: 

 

I. É sempre vedado dispor do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da 

integridade física, ou contrariar os bons costumes. 

II. Com objetivo científico ou altruístico, é válida a disposição gratuita do próprio corpo, total ou 

parcialmente, para depois da morte, tratando-se de disposição revogável livremente a qualquer 

tempo. 

III. O direito ao nome compreende o prenome e o sobrenome, mas a proteção correspondente 

não se estende ao pseudônimo, ainda que licitamente adotado, por se tratar de mera identidade 

social ou familiar. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  II e III. 

 b)  III. 

 c)  I. 



 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 d)  II. 

 e)  I e III. 

 

 

Questão 28: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Dos Direitos da personalidade (arts. 11 a 21) 

No tocante aos direitos da personalidade, é correto afirmar que 

 a)  se aplicam, no que couber, às pessoas jurídicas. 

 b)  não se aplicam às pessoas jurídicas, por serem exclusivas das pessoas físicas. 

 c)  em nenhuma hipótese poderão ser renunciados ou transmitidos a terceiros. 

 d)  em caso de morte, ninguém é legitimado a postulá-los por ofensa ao falecido, por serem 

personalíssimos. 

 e)  se disserem respeito às pessoas jurídicas, implicam somente perdas e danos materiais, 

excluídos os danos morais, que se limitam às pessoas físicas. 

 

 

Questão 29: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Dos Direitos da personalidade (arts. 11 a 21) 

Em razão de grave doença, Paulo está prestes a perder os dois rins. Por esta razão, ele e seu pai, 

Carlos, são submetidos a exames clínicos cuja conclusão é a de que pai e filho são compatíveis, e 

Paulo somente sobreviverá se Carlos lhe doar um rim. Carlos 

 a)  deve doar um rim a seu filho, independentemente de sua vontade e mesmo que o ato 

implique risco de vida, por se tratar de imposição moral. 

 b)  pode doar um rim a seu filho, se esta for sua vontade e desde que tenham sido atendidos os 

requisitos de lei especial. 

 c)  não pode doar um rim a seu filho, nem que esta seja a sua vontade, por ser ato que implica 

ofensa à integridade física. 

 d)  deve doar um rim a seu filho, independentemente de sua vontade e mesmo que o ato 

implique risco de vida, por se tratar de imposição decorrente do poder familiar. 

 e)  pode doar um rim a seu filho, mas apenas se não tiver outros filhos. 
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Questão 30: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos Direitos da personalidade (arts. 11 a 21) 

No tocante aos direitos da personalidade, 

 a) nenhuma pessoa pode ser constrangida a submeter-se, com risco de vida, a tratamento 

médico ou intervenção cirúrgica. 

 b) é irrevogável o ato de disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois 

da morte. 

 c) a ameaça ou a lesão a eles não se estendem aos mortos, por serem personalíssimas. 

 d) como regra geral, os direitos da personalidade são passíveis de livre transmissão e renúncia. 

 e) é sempre possível a comercialização de partes do próprio corpo, se com a disposição não 

houver diminuição permanente da integridade física do doador. 

 

 

Questão 31: FCC - Ana (MPE SE)/MPE SE/Direito/2013 

Assunto: Dos Direitos da personalidade (arts. 11 a 21) 

É correto afirmar: 

 a)  Salvo os casos previstos em lei, os direitos da personalidade são livremente transmissíveis e 

renunciáveis. 

 b)  É irrevogável o ato de disposição gratuita do próprio corpo, para depois da morte do doador. 

 c)  Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar 

diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. 

 d)  O pseudônimo adotado, ainda que para atividades lícitas, não goza da mesma proteção que 

se dá ao nome da pessoa natural. 

 e)  A exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa são direitos personalíssimos do 

ofendido, não se transmitindo a qualquer herdeiro a possibilidade de sua proteção jurídica. 

 

 

Questão 32: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Dos Direitos da personalidade (arts. 11 a 21) 

Os direitos da personalidade 
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 a) garantem, como regra, a inviolabilidade da vida privada. 

 b) extinguem-se nos casos em que a pessoa não possa mais exprimir sua vontade. 

 c) permitem a disposição gratuita do próprio corpo, com fins altruísticos, para depois da morte, 

mas im pedem a revogação, em vida, de tal liberalidade. 

 d) autorizam o uso do nome alheio em propaganda comercial, não sendo necessário obter o 

consentimento quando se tratar de figura pública. 

 e) são, em regra, transmissíveis, embora irrenunciáveis. 

 

 

Questão 33: FCC - AJ TRE RR/TRE RR/Judiciária/2015 

Assunto: Dos Direitos da personalidade (arts. 11 a 21) 

Prevê o Código Civil brasileiro a possibilidade de se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a 

direito da personalidade. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer esta medida 

o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta 

 a) ou colateral independentemente do grau. 

 b) ou colateral até o quarto grau. 

 c) independentemente do grau. 

 d) ou colateral até o terceiro grau. 

 e) ou colateral até o segundo grau. 

 

 

Questão 34: FCC - AJ TRE AP/TRE AP/Judiciária/2015 

Assunto: Dos Direitos da personalidade (arts. 11 a 21) 

Considere a seguinte situação hipotética: O candidato X faleceu em acidente terrestre quando 

estava em campanha eleitoral no percurso da cidade Z para a cidade V. De acordo com o Código 

Civil brasileiro, terá legitimação para exigir que cesse eventual ameaça, ou a lesão, a direito da 

personalidade do candidato falecido 

 a) o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral, independente do 

grau. 

 b) o cônjuge sobrevivente, apenas. 

 c) qualquer parente em linha reta até o terceiro grau, apenas. 
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 d) o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau. 

 e) qualquer parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, apenas. 

 

 

Questão 35: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Da ausência das pessoas naturais (arts. 22 a 39) 

Berilo, cinquenta anos de idade, desapareceu de seu domicílio, sem deixar notícias de seu 

paradeiro e sem designar procurador ou representante a quem caiba a administração de seus 

bens. Foi declarada a sua ausência e nomeado curador através de processo regular requerido 

por sua esposa. Neste caso, os interessados poderão requerer a sucessão definitiva 

 a)  após o trânsito em julgado da decisão judicial que declarou a ausência de Berilo e nomeou 

curador. 

 b)  três anos depois de passada em julgado a sentença que concedeu a abertura da sucessão 

provisória. 

 c)  cinco anos depois do trânsito em julgado da declaração de ausência, independentemente de 

abertura de sucessão provisória. 

 d)  sete anos depois do trânsito em julgado da declaração de ausência, independentemente de 

abertura de sucessão provisória. 

 e)  dez anos depois de passada em julgado a sentença que concedeu a abertura da sucessão 

provisória. 

 

 

Questão 36: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Das Pessoas Jurídicas (arts. 40 a 78) 

São pessoas jurídicas de direito público interno 

 a) as fundações. 

 b) as autarquias. 

 c) somente os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. 

 d) as sociedades de economia mista. 

 e) as empresas públicas. 
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Questão 37: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Das Pessoas Jurídicas (arts. 40 a 78) 

A empresa Y, que atua no ramo de cosméticos, situada na cidade do Rio de Janeiro, tem 

administração coletiva exercida pelos seus dez sócios, nos termos preconizados pelo seu 

Estatuto Social. Em uma reunião de diretoria, a maioria dos presentes decide tomar uma 

decisão para o futuro da empresa que contraria o estatuto social e a lei. Neste caso, para 

Manoel, um dos sócios, inconformado com a decisão tomada pela diretoria da empresa, o 

direito de anular esta decisão decairá, de acordo com o CC, em 

 a) três anos. 

 b) um ano. 

 c) dois anos. 

 d) quatro anos. 

 e) cinco anos. 

 

 

Questão 38: FCC - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2012 

Assunto: Das Pessoas Jurídicas (arts. 40 a 78) 

Com relação às Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno e de Direito Privado é certo que 

 a) a criação, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas são livres, 

mas o poder público pode negar-lhes registro dos atos constitutivos e necessários ao seu 

funcionamento. 

 b) as fundações e as organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito público interno. 

 c) os partidos políticos e as associações são pessoas jurídicas de direito público interno. 

 d) o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, decai em três anos 

por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro 

competente. 

 e) a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato 

constitutivo no respectivo registro, precedida, em qualquer hipótese, de autorização ou 

aprovação do Poder Executivo. 
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Questão 39: FCC - AJ TRT12/TRT 12/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Das Pessoas Jurídicas (arts. 40 a 78) 

No tocante às pessoas jurídicas: 

 a)  começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com o início efetivo de 

suas atividades ao público. 

 b)  de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa 

qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do 

dano, se houver por parte destes culpa ou dolo. 

 c)  a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das instituições religiosas 

é condicional, por ser laico o Estado brasileiro, que deverá autorizar ou não seu 

reconhecimento e registro. 

 d)  os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público interno. 

 e)  as autarquias e as associações públicas são pessoas jurídicas de direito privado. 

 

 

Questão 40: FCC - AJ TRE RR/TRE RR/Judiciária/2015 

Assunto: Das Pessoas Jurídicas (arts. 40 a 78) 

No tocante as pessoas jurídicas, considere: 

 

I. As organizações religiosas e os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. 

II. O prazo decadencial para anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por 

defeito do ato respectivo, é de dois anos a contar da publicação de sua inscrição no registro. 

III. Em regra, se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela 

maioria de votos dos presentes. Neste caso, o prazo decadencial para anular as referidas 

decisões que violarem a lei ou estatuto é de dois anos. 

IV. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) III e IV. 

 b) I, II e III. 

 c) I e IV. 
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 d) II e III. 

 e) I e II e IV. 

 

 

Questão 41: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017 

Assunto: Disposições gerais - Pessoas Jurídicas (arts. 40 a 52) 

Sobre as pessoas jurídicas, à luz do Código Civil: 

 a)  O prazo decadencial para anulação da constituição das pessoas jurídicas de direito privado, 

por defeito do ato respectivo, é de 5 anos, contado o prazo da publicação da sua inscrição no 

registro. 

 b)  Os partidos políticos são considerados pessoas jurídicas de direito público. 

 c)  O juiz poderá nomear administrador provisório à sociedade, a requerimento de qualquer 

interessado, se a administração da pessoa jurídica vier a faltar. 

 d)  Se uma determinada pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão, 

em regra, por no mínimo 1/3 dos votos dos presentes. 

 e)  Cassada a autorização para funcionamento da pessoa jurídica ela não subsistirá para os fins 

de liquidação, uma vez que possui efeitos imediatos. 

 

 

Questão 42: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/Execução de Mandados/2012 

Assunto: Das Associações (arts. 53 a 61) 

Segundo o Código Civil brasileiro, no tocante às Associações, a qualidade de associado, em 

regra, é 

 a) intransmissível. 

 b) transmissível de forma onerosa ou gratuita. 

 c) transmissível apenas de forma onerosa. 

 d) transmissível apenas de forma gratuita. 

 e) pública, incondicional e transmissível. 

 

 

Questão 43: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Execução de Mandados/2012 
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Assunto: Das Associações (arts. 53 a 61) 

Considere as seguintes assertivas a respeito das Associações: 

 

I. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantido a 1/5 (um 

quinto) dos associados o direito de promovê-la. 

II. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não 

econômicos. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. 

III. O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos  deliberativos não são obrigatórios 

no conteúdo do estatuto das associações. 

IV. A qualidade de associado é intransmissível, se o estatuto não dispuser o contrário. 

De acordo com o Código Civil brasileiro está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I, II e III. 

 b)  I, II e IV. 

 c)  I e IV. 

 d)  II, III e IV. 

 e)  II e IV. 

 

 

Questão 44: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Das Fundações (arts. 62 a 69) 

A Fundação Juju foi regularmente criada para atuar no benefício de crianças carentes e está em 

plena atividade na cidade do Rio de Janeiro. Uma das pessoas competentes para gerir e 

representar a Fundação Juju pretende alterar o seu estatuto. Para tanto, a alteração não pode 

contrariar o fim da Fundação e, além disso, deverá ser deliberada 

 a) pela maioria absoluta dos competentes para gerir e representar a fundação e aprovada pelo 

órgão do Ministério Público, com possibilidade de suprimento judicial caso este denegue a 

aprovação. 

 b) por dois terços dos competentes para gerir e representar a fundação e aprovada pelo órgão 

do Ministério Público, com possibilidade de suprimento judicial caso este denegue a aprovação. 

 c) pela maioria simples dos competentes para gerir e representar a fundação e homologada 

pelo Juiz competente, após aprovação pelo Ministério Público. 
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 d) pela maioria absoluta dos competentes para gerir e representar a fundação e homologada 

pelo Juiz competente, após aprovação do Ministério Público. 

 e) por todas as pessoas competentes para gerir e representar a fundação e homologada pelo 

Juiz competente, após aprovação do Ministério Público. 

 

 

Questão 45: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Das Fundações (arts. 62 a 69) 

Para se alterar o estatuto de uma fundação, é mister que a reforma não contrarie ou desvirtue o 

fim desta e seja deliberada 

 a)  pela maioria simples dos competentes para gerir e representar a fundação, devendo, ainda, 

ser aprovada pelo órgão do Ministério Público, e, caso este a denegue, poderá o juiz supri-la, a 

requerimento do interessado. 

 b)  pela unanimidade dos competentes para gerir e representar a fundação, devendo, ainda, ser 

aprovada pelo órgão do Ministério Público, e, caso este a denegue, poderá o juiz supri-la, a 

requerimento do interessado. 

 c)  por dois terços dos competentes para gerir e representar a fundação, devendo, ainda, ser 

aprovada pelo órgão do Ministério Público, e, caso este a denegue, poderá o juiz supri-la, a 

requerimento do interessado. 

 d)  por dois terços dos competentes para gerir e representar a fundação, devendo, ainda, ser 

aprovada pelo órgão do Ministério Público, sem possibilidade de suprimento judicial a 

requerimento do interessado no caso de denegação. 

 e)  pela unanimidade dos competentes para gerir e representar a fundação, devendo, ainda, ser 

aprovada pelo órgão do Ministério Público, sem possibilidade de suprimento judicial a 

requerimento do interessado no caso de denegação. 

 

 

Questão 46: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Desconsideração da pessoa jurídica 

Joaquim é sócio majoritário e administrador de empresa produtora de alimentos enlatados e 

embutidos. Durante muitos anos, a empresa experimentou sucesso empresarial. No entanto, 
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depois que o Ministério da Saúde passou a desestimular a ingestão deste tipo de alimento, a 

empresa deixou de honrar compromissos com fornecedores, que ajuizaram e venceram ações 

de cobrança. Contudo, quando do cumprimento das sentenças, verificou-se que a empresa não 

possuía bens penhoráveis. Neste caso, de acordo com o Código Civil, a personalidade jurídica 

deverá ser desconstituída 

 a) a requerimento da parte, se comprovado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo 

desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 

 b) necessária e automaticamente, pois é dever do juiz zelar pela efetividade das decisões 

judiciais. 

 c) apenas em relação a Joaquim, independentemente de quaisquer requisitos, por ostentar a 

qualidade de sócio majoritário e administrador da empresa. 

 d) a requerimento da parte ou de ofício, se comprovado abuso da personalidade jurídica, 

caracterizado pelo inadimplemento das obrigações. 

 e) a requerimento da parte, se comprovado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela 

inexistência de bens penhoráveis à época do cumprimento da sentença. 

 

 

Questão 47: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

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

Se a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á seu 

domicílio 

 a) o lugar em que a pessoa for encontrada. 

 b) a residência de maior valor. 

 c) qualquer daquelas residências. 

 d) a residência que tiver adquirido a mais tempo. 

 e) a residência que tiver adquirido a menos tempo. 

 

 

Questão 48: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

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

Sobre o domicílio, de acordo com o Código Civil, é INCORRETO afirmar: 
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 a) O militar do Exército tem por domicílio, em regra, a sede do comando a que se encontrar 

imediatamente subordinado. 

 b) A pessoa jurídica de direito privado, possuindo diversos estabelecimentos em lugares 

diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. 

 c) O Agente Diplomático do Brasil que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem 

designar onde tem, no país, o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no 

último ponto do território brasileiro onde o teve. 

 d) Se a administração de pessoa jurídica de direito privado tiver sede no estrangeiro, haver-se-

á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas 

agências, o lugar do estabelecimento situado no Brasil, a que ela corresponder. 

 e) O domicílio do marítimo é necessário e é considerado o lugar onde o navio estiver 

matriculado. 

 

 

Questão 49: FCC - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2012 

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

A empresa “Sorriso” possui diversos estabelecimentos em lugares diferentes. De acordo com o 

Código Civil brasileiro, com relação ao domicílio, no caso da empresa “Sorriso”, 

 a) cada estabelecimento será considerado domicílio para os atos nele praticados. 

 b) o domicílio civil da empresa será sempre a sua sede conforme previsto no contrato 

registrado no órgão competente. 

 c) o domicílio da empresa será a sua sede conforme declarado em formulário próprio 

preenchido no ato da inscrição e revalidado a cada três anos. 

 d) o domicílio da empresa será a sua sede conforme declarado em formulário próprio 

preenchido no ato da inscrição e revalidado a cada cinco anos. 

 e) as cidades capitais de Estado da República Federativa do Brasil serão consideradas 

domicílios para os atos praticados em qualquer cidade pertencente ao respectivo Estado. 

 

 

Questão 50: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Domicílio das Pessoas Naturais e Jurídicas (arts. 70 a 78) 
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José Silva possui residências em São Paulo, onde vive nove meses por ano em razão de suas 

atividades profissionais, bem como em Trancoso, na Bahia, e em São Joaquim, Santa Catarina, 

onde alternadamente vive nas férias de verão e inverno. São seus domicílios 

 a)  apenas a residência em que José Silva se encontrar no momento, excluídas as demais no 

período correspondente. 

 b)  apenas São Paulo, por passar a maior parte do ano nessa cidade. 

 c)  apenas São Paulo, por se tratar do local de suas atividades profissionais. 

 d)  qualquer uma dessas residências, em São Paulo, Trancoso ou São Joaquim. 

 e)  apenas a residência que José Silva escolher, expressamente, comunicando formalmente as 

pessoas com quem se relacione. 

 

 

Questão 51: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

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

José Carlos vive alternadamente em Porto Seguro e em Salvador, com residências próprias em 

cada uma das cidades. Considera-se seu domicílio: 

 a)  nenhuma das cidades, por falta de habitualidade, essencial à caracterização do domicílio. 

 b)  Salvador, por ser a capital do Estado. 

 c)  tanto Porto Seguro como Salvador. 

 d)  apenas aquela cidade na qual exerce primordialmente suas atividades profissionais. 

 e)  aquela cidade em que tenha residido inicialmente. 

 

 

Questão 52: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

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

Pedro transferiu sua residência, de Maceió para Florianópolis, com a intenção manifesta de se 

mudar. Apesar de notória, porém, Pedro não informou à municipalidade de Maceió sobre sua 

mudança. Seu domicílio 

 a) continuará a ser Maceió até que comunique a mudança à municipalidade de Florianópolis. 

 b) continuará a ser Maceió até que comunique a mudança à municipalidade de Maceió. 

 c) será tanto Florianópolis quanto Maceió. 
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 d) passou a ser Florianópolis. 

 e) passou a ser incerto. 

 

 

Questão 53: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

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

Alceu trabalha de segunda a quinta-feira, todas as semanas, em restaurante localizado em 

Cajamar. Nestes dias, reside com ânimo definitivo em apartamento situado em Jundiaí. Por sua 

vez, na sexta-feira e nos finais de semana trabalha em restaurante localizado em Itapira. Nestes 

dias, reside com ânimo definitivo em apartamento localizado em Campinas. Consideram-se 

domicílios de Alceu os lugares situados em 

 a) Cajamar e Jundiaí, apenas. 

 b) Jundiaí, apenas. 

 c) Cajamar, Jundiaí, Itapira e Campinas. 

 d) Itapira e Campinas, apenas. 

 e) Jundiaí e Campinas, apenas. 

 

 

Questão 54: FCC - AJ TRE SE/TRE SE/Judiciária/2015 

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

Mário é empregado do Partido Político “X” exercendo funções administrativas de acordo com o 

seu nível de escolaridade (terceiro grau completo). Seu pai, Clodoaldo, é militar da marinha; seu 

tio, Fernando, é marítimo; sua mãe, Vera, é costureira sendo que atualmente está presa na 

penitenciária “W” pela prática de conduta tipificada como criminosa pela legislação 

competente. Nestes casos, analisando esta família sob os dados fornecidos, de acordo com o 

Código Civil brasileiro, possuem domicílio necessário 

 a)  Clodoaldo, Fernando e Vera, apenas. 

 b)  Mário, Clodoaldo, Fernando e Vera. 

 c)  Clodoaldo e Vera, apenas. 

 d)  Fernando e Vera, apenas. 

 e)  Clodoaldo e Fernando, apenas. 
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Questão 55: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Dos Bens (arts. 79 a 103) 

Árvore frutífera incorporada artificialmente ao solo é um bem 

 a) móvel, se considerado em si mesmo, e principal, em relação aos frutos, os quais não podem 

ser objeto de negócio jurídico enquanto estiverem agregados à árvore. 

 b) imóvel, se considerado em si mesmo, e principal, em relação aos frutos, os quais podem ser 

objeto de negócio jurídico mesmo que não estejam separados da árvore. 

 c) imóvel, se considerado em si mesmo, e acessório, em relação aos frutos, os quais podem ser 

objeto de negócio jurídico mesmo que não estejam separados da árvore. 

 d) móvel, se considerado em si mesmo, e principal, em relação aos frutos, os quais podem ser 

objeto de negócio jurídico mesmo que não estejam separados da árvore. 

 e) imóvel, se considerado em si mesmo, e principal, em relação aos frutos, os quais não podem 

ser objeto de negócio jurídico enquanto estiverem agregados ao principal. 

 

 

Questão 56: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Classificação dos Bens (art. 79 a 97) 

São benfeitorias úteis 

 a) as que aumentam ou facilitam o uso do bem. 

 b) as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. 

 c) as de deleite ou recreio, embora não aumentem o uso habitual. 

 d) somente aquelas que, sem aumentar o uso habitual, tornem mais agradável o bem. 

 e) as indispensáveis à conservação do bem. 

 

 

Questão 57: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Classificação dos Bens (art. 79 a 97) 
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No tocante à classificação de bens, segundo o Código Civil brasileiro, considere as seguintes 

benfeitorias realizadas em um apartamento tipo cobertura com trinta anos de construção 

visando a habitação de um casal de meia idade, sem filhos: 

I. Impermeabilização do terraço com a aplicação de manta e colocação de pisos novos. 

II. Substituição da fiação elétrica do apartamento. 

III. Colocação de tela nas varandas. 

IV. Criação de painel de pastilhas azuis com mosaico na entrada do apartamento visando 

diferenciá-la do apartamento vizinho. 

V. Construção de um lavabo em parte da sala de almoço. 

 

Com relação aos bens reciprocamente considerados, são benfeitorias úteis as indicadas 

APENAS em 

 a) IV e V. 

 b) I, II, III e V. 

 c) I, III e V. 

 d) III e V. 

 e) I, II e III. 

 

 

Questão 58: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/Execução de Mandados/2012 

Assunto: Classificação dos Bens (art. 79 a 97) 

Considere: 

 

I. Praça da Sé − São Paulo − Capital. 

II. Gonzaga − Praia da Cidade de Santos − SP. 

III. Rio Tietê. 

IV. Edifício onde se localiza a Prefeitura Municipal da cidade W. 

V. Terreno Público destinado à instalação da autarquia municipal X. 

De acordo com o Código Civil brasileiro, considera-se bem público de uso especial os indicados 

APENAS em 

 a) I e IV. 
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 b) I, II e III. 

 c) I, IV e V. 

 d) III, IV e V. 

 e) IV e V. 

 

 

Questão 59: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Classificação dos Bens (art. 79 a 97) 

Por ocasião da morte de Benedita, um de seus herdeiros, Bento, propõe que seu anel de 

noivado, que compõe um dos bens da herança, seja dividido entre ele e o irmão, Sebastião, com 

o derretimento do ouro e o fracionamento de um grande diamante que o ornamenta. Sebastião 

se opõe, no que 

 a)  não está certo, pois os bens móveis são divisíveis por natureza. 

 b)  está certo, pois os bens infungíveis não podem ser alienados. 

 c)  não está certo, pois, com o emprego da técnica correta, este anel pode ser dividido em partes 

iguais. 

 d)  está certo, pois este anel é um bem indivisível, vez que o fracionamento causaria diminuição 

considerável de seu valor. 

 e)  não está certo, pois, com a morte de Benedita, este anel passou a ser um bem fungível. 

 

 

Questão 60: FCC - AJ TRT12/TRT 12/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Classificação dos Bens (art. 79 a 97) 

Em relação aos bens: 

 a)  pertenças são bens que constituem partes integrantes de outros bens móveis ou imóveis, 

para incremento de sua utilidade. 

 b) são móveis os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se 

reempregarem. 

 c) infungíveis são os bens móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, 

qualidade e quantidade. 
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 d) não perdem o caráter de bens imóveis as edificações que, separadas do solo, mas 

conservando sua unidade, forem removidas para outro local. 

 e)  as benfeitorias podem ser principais, acessórias, singulares e coletivas. 

 

 

Questão 61: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Classificação dos Bens (art. 79 a 97) 

Um fundo de comércio, uma biblioteca e um rebanho são uma universalidade de 

 a)  direito, direito e de fato, respectivamente. 

 b)  direito. 

 c)  fato. 

 d)  fato, fato e de direito, respectivamente. 

 e)  fato, direito e de direito, respectivamente. 

 

 

Questão 62: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Execução de Mandados/2012 

Assunto: Classificação dos Bens (art. 79 a 97) 

Podem ser considerados bens imóveis para os efeitos legais, 

 a)  as cisternas e as energias que tenham valor econômico. 

 b)  os direitos pessoais de caráter patrimonial e as energias que tenham valor econômico. 

 c)  o direito à sucessão aberta e os direitos pessoais de caráter patrimonial. 

 d)  os direitos reais sobre imóveis, as máquinas de uma indústria e o direito à sucessão aberta. 

 e)  os direitos personalíssimos e o carvão. 

 

 

Questão 63: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Classificação dos Bens (art. 79 a 97) 

Livro contendo dedicatória de um de seus autores é um bem 

 a) móvel, infungível, indivisível e singular. 

 b) imóvel por equiparação, fungível, indivisível e singular. 

 c) móvel, infungível, divisível e coletivo. 
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 d) móvel, fungível, divisível e singular. 

 e) imóvel por equiparação, infungível, indivisível e coletivo. 

 

 

Questão 64: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Classificação dos Bens (art. 79 a 97) 

Considere as seguintes hipóteses: 

I. Mario removeu sua casa pré-fabricada para outro local, retirando-a do solo e colocando-a em 

veículo especial. 

II. Maria possui direito real sobre o veículo marca X, modelo Y, ano 2012. 

III. Carmelita possui direito à sucessão aberta. 

IV. Marta removeu as janelas de sua moradia e colocou-as, durante a realização de outros 

serviços, em um depósito para posterior recolocação no local em que se encontravam. 

Nestes casos, de acordo com o Código Civil brasileiro, são exemplos de bens imóveis os 

indicados APENAS em 

 a) I e II. 

 b) II, III e IV. 

 c) I e III. 

 d) I, III e IV. 

 e) II e IV. 

 

 

Questão 65: FCC - AJ TRE SE/TRE SE/Judiciária/2015 

Assunto: Classificação dos Bens (art. 79 a 97) 

No tocante as diferentes classes de bens, considere: 

  

I. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações são considerados bens 

imóveis para os efeitos legais. 

II. As energias que possuam valor econômico são consideradas bens móveis para os efeitos 

legais. 
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III. Os títulos de dívida pública e de dívida particular são considerados bens móveis para os 

efeitos legais. 

IV. As árvores e os frutos pendentes não destinados ao corte são considerados bens imóveis por 

acessão natural. 

De acordo com o Código Civil brasileiro, está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I e III. 

 b)  II, III e IV. 

 c)  I e IV. 

 d)  I, II e IV. 

 e)  II e III. 

 

 

Questão 66: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Classificação dos Bens (art. 79 a 97) 

Nos termos preconizados pelo Código Civil são considerados bens imóveis para os efeitos 

legais, dentre outros, 

 a)  os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. 

 b)  o direito à sucessão aberta. 

 c)  os direitos reais sobre objetos móveis e respectivas ações. 

 d)  as energias que tenham valor econômico. 

 e)  os materiais provenientes da demolição de algum prédio. 

 

 

Questão 67: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017 

Assunto: Classificação dos Bens (art. 79 a 97) 

A respeito dos bens, é correto afirmar que 

 a)  constitui universalidade de fato o complexo de relações jurídicas de uma pessoa, dotadas de 

valor econômico. 

 b)  os materiais provisoriamente separados de um prédio, mesmo que sejam nele 

reempregados, perdem o caráter de imóveis. 
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 c)  constitui universalidade de direito a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à 

mesma pessoa, tenham destinação unitária. 

 d)  os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por 

vontade das partes. 

 e)  as energias que tenham valor econômico são consideradas bens imóveis para os efeitos 

legais. 

 

 

Questão 68: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 

Assunto: Negócio Jurídico (arts. 104 a 184) 

Segundo o Código Civil, 

 a) a deterioração ou a destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo 

iminente, constitui ilícito. 

 b) o abuso do direito é um ato ilícito, cometido por quem, ao exercê-lo, excede manifestamente 

os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

 c) o negócio jurídico nulo pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. 

 d) o negócio jurídico simulado, com subsistência do ato dissimulado, se for eficaz na substância 

e na forma, é anulável. 

 e) o vício resultante do estado de perigo gera a ineficácia do negócio jurídico. 

 

 

Questão 69: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Negócio Jurídico (arts. 104 a 184) 

Sobre os Fatos Jurídicos, de acordo com o Código Civil Brasileiro, considerar as seguintes 

assertivas: 

I. A manifestação de vontade, em regra, não subsiste se o seu autor haja feito a reserva mental 

de não querer o que manifestou. 

II. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se cessar 

antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. 
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III. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício 

próprio, nem aproveita aos co-interessados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto 

do direito ou da obrigação comum. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I e II. 

 b) I e III. 

 c) II. 

 d) II e III. 

 e) III. 

 

 

Questão 70: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Negócio Jurídico (arts. 104 a 184) 

A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo 

prova plena. De acordo com o art. 215 do Código Civil, NÃO constitui requisito necessário da 

escritura pública: 

 a) Data e local de sua realização. 

 b) Reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao 

ato, por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas. 

 c) Reconhecimento da identidade e capacidade do tabelião que lavrou o ato. 

 d) Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais 

comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do 

outro cônjuge e filiação. 

 e) Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. 

 

 

Questão 71: FCC - AJ TRT12/TRT 12/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

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

Acerca dos negócios jurídicos: 

 a)  nas declarações de vontade importa considerar e fazer prevalecer apenas o sentido literal 

da linguagem. 
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 b)  os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se ampliativamente. 

 c)  a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não 

querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. 

 d)  se forem eles celebrados com a cláusula de não valer sem instrumento público, este passa a 

ser incidental e secundário ao ato. 

 e)  o silêncio de uma parte importa sempre anuência à vontade declarada pela outra parte 

 

 

Questão 72: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

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

Em relação à interpretação do negócio jurídico, é correto afirmar que 

 a) quaisquer negócios jurídicos onerosos interpretam-se estritamente. 

 b) na vontade declarada atender-se-á mais à intenção das partes do que à literalidade da 

linguagem. 

 c) a renúncia interpreta-se ampliativamente. 

 d) o silêncio da parte importa sempre anuência ao que foi requerido pela outra parte. 

 e) como regra geral, não subsiste a manifestação da vontade se o seu autor houver feito a 

reserva mental de não querer o que manifestou. 

 

 

Questão 73: FCC - AJ TRE PR/TRE PR/Judiciária/2012 

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

Considere as seguintes disposições legais: 

I. A validade do negócio jurídico requer forma prescrita ou não defesa em lei. 

II. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei 

expressamente a exigir. 

É correto afirmar que 

 a)  as duas disposições se acham em vigor. 

 b)  nenhuma das disposições se acha em vigor. 

 c)  apenas a primeira disposição se acha em vigor. 

 d)  apenas a segunda disposição se acha em vigor. 
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 e)  as duas disposições apenas parcialmente se acham em vigor. 

 

 

Questão 74: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016 

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

Sobre o negócio jurídico, na forma estabelecida pelo Código Civil, é INCORRETO afirmar: 

 a)  A impossibilidade inicial do objeto sempre invalida o negócio jurídico. 

 b)  Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. 

 c)  Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao 

sentido literal da linguagem. 

 d)  O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizaram e não for 

necessária a declaração de vontade expressa. 

 e)  No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é 

da substância do ato. 

 

 

Questão 75: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

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

Sobre os defeitos dos negócios jurídicos, de acordo com o Código Civil brasileiro, considere: 

I. A coação sempre vicia o ato, ainda que exercida por terceiro, e se a parte prejudicada com a 

anulação do ato não soube da coação exercida por terceiro, só este responde por perdas e 

danos. 

II. Tratando-se de negócios gratuitos, a anulação por fraude contra credores dispensa que o 

estado de insolvência do devedor seja conhecido por qualquer uma das partes, mas no caso de 

contrato oneroso do devedor insolvente é necessário, para a anulação, que a insolvência seja 

notória ou houver motivo para que ela seja conhecida do outro contratante. 

III. O dolo do representante legal ou convencional de uma das partes só obriga o representado a 

responder civilmente até a importância do proveito que teve. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I e II. 

 b) I e III. 
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 c) II. 

 d) II e III. 

 e) III. 

 

 

Questão 76: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

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

Sobre o erro ou ignorância, de acordo com o Código Civil Brasileiro, é INCORRETO afirmar: 

 a) O erro será substancial quando sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, 

for o motivo único ou principal do negócio jurídico. 

 b) O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. 

 c) O erro de indicação da coisa, a que se referir a declaração de vontade, não viciará o negócio 

quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa. 

 d) O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. 

 e) A transmissão errônea da vontade por meios interpostos não é anulável ao contrário do que 

ocorre nos casos de declaração direta. 

 

 

Questão 77: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

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

Robinho foi ao shopping com a intenção de comprar um relógio de ouro, para combinar com 

suas inúmeras correntes do mesmo metal. De pouca cultura, adquiriu um relógio folheado a 

ouro, apenas, que tentou devolver mas a loja não aceitou, alegando terem vendido exatamente 

o que Robinho pediu e não terem agido de má-fé. Se Robinho procurar a solução judicialmente, 

seu advogado deverá pleitear a 

 a)  anulação do negócio jurídico, alegando lesão por inexperiência. 

 b)  nulidade do negócio jurídico, por erro essencial quanto ao objeto principal da relação 

jurídica. 

 c)  anulação do negócio jurídico, alegando erro substancial no tocante a uma qualidade 

essencial do relógio adquirido. 

 d)  nulidade do negócio jurídico, por embasamento em falso motivo. 
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 e)  ineficácia do negócio jurídico, por erro incidental e abusividade do funcionário da loja ré. 

 

 

Questão 78: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

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

Em um negócio jurídico uma parte pensa que a outra parte está doando um bem quando na 

verdade o bem está sendo oferecido à venda. Neste caso, ocorreu 

 a)  error in negotio tratando-se de erro substancial que poderá anular o negócio jurídico. 

 b)  error in corpore tratando-se de erro substancial que poderá anular o negócio jurídico. 

 c)  erro acidental que não anula o negócio jurídico, devendo as partes adequá-los à situação 

real. 

 d)  erro acidental que anula o negócio jurídico, não cabendo perdas e danos à parte prejudicada. 

 e)  error juris tratando de erro substancial que poderá anular o negócio jurídico. 

 

 

Questão 79: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

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

Marcela permutou um televisor avariado com um celular avariado de Marina. Ambas sabiam 

que os respectivos bens estavam deteriorados e ambas esconderam tal circunstância uma da 

outra buscando tirar vantagem na transação. Julgando-se prejudicada, Marina ajuizou ação 

contra Marcela requerendo a invalidação do negócio e indenização. 

 

O juiz deverá 

 a) desacolher ambos os pedidos, pois, se as duas partes procedem com dolo, nenhuma pode 

alegá-lo para anular o negócio nem reclamar indenização. 

 b) acolher apenas o pedido de invalidação do negócio, pois esta pode ser reconhecida inclusive 

de ofício. 

 c) acolher apenas o pedido de indenização, em razão do princípio que veda o enriquecimento 

sem causa. 

 d) acolher ambos os pedidos, pois o dolo de uma parte não anula o da outra. 
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 e) acolher apenas o pedido de invalidação, desde que formulado no prazo decadencial de 

quatro anos da celebração do negócio. 

 

 

Questão 80: FCC - Ana (MPE SE)/MPE SE/Direito/2013 

Assunto: Invalidade do negócio jurídico (arts. 166 a 184) 

Em relação à nulidade e à anulabilidade dos negócios jurídicos: 

 a)  A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício; só 

os interessados a podem alegar, beneficiando exclusivamente aos que a alegarem, salvo os 

casos de solidariedade ou indivisibilidade. 

 b)  O negócio nulo pode ser confirmado ou ratificado pelas partes, salvo direito de terceiro. 

 c)  É anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação e simulação, além de 

outros casos previstos expressamente em lei. 

 d)  Pode-se reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou-se a um incapaz, desde que se 

reclame diretamente a seu representante legal. 

 e)  Para eximir-se de uma obrigação contraída irregularmente, basta ao menor entre dezesseis 

e dezoito anos invocar a sua idade, em qualquer situação ou circunstância, o que o isentará de 

responsabilidade. 

 

 

Questão 81: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Invalidade do negócio jurídico (arts. 166 a 184) 

No tocante ao negócio jurídico, 

 a) em regra, a anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de 

ofício, sendo que só os interessados a podem alegar. 

 b) o vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, é 

nulo. 

 c) o nulo é suscetível de confirmação, mas não convalesce pelo decurso do tempo. 

 d) é anulável, quando não revestir a forma prescrita em lei. 
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 e) as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos 

seus efeitos e as encontrar provadas, sendo-lhe, em qualquer hipótese, permitido supri-las, 

quando requerido por ambas as partes. 

 

 

Questão 82: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Invalidade do negócio jurídico (arts. 166 a 184) 

Leonardo adquiriu de Paulo carregamento de celulares falsificados, combinando pagar por eles 

quando da entrega, que, se não efetivada, daria ao adquirente direito a postular cumprimento 

forçado da obrigação. Em não tendo havido a entrega, Leonardo ajuizou ação contra Paulo, que, 

em contestação, não suscitou ser ilegal o negócio, confessou a obrigação e dispôs-se a cumpri-la 

espontaneamente. O cumprimento da obrigação 

 a) não poderá ocorrer, devendo o juiz declarar, de ofício, a nulidade do negócio. 

 b) deverá ocorrer, tendo em vista que os negócios jurídicos anuláveis são passíveis de 

convalidação, ainda que tácita. 

 c) deverá ocorrer, tendo em vista que as nulidades não podem ser apreciadas de ofício. 

 d) deverá ocorrer, tendo em vista que os negócios jurídicos anuláveis são passíveis de 

convalidação, desde que expressa. 

 e) não poderá, a princípio, ocorrer, devendo o juiz anular o negócio jurídico, salvo se, quando do 

ajuizamento da ação, já houver transcorrido prazo de 4 anos. 

 

 

Questão 83: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Invalidade do negócio jurídico (arts. 166 a 184) 

Pedro comprou, por valor inferior ao de mercado, rara e valiosa coleção de selos pertencente a 

Lucas, que tinha 14 anos e não foi representado quando da celebração do negócio. Passados 

alguns meses e não entregue o bem, Pedro procurou Lucas oferecendo-lhe suplementação do 

preço, a fim de que as partes ratificassem o ato. A pretendida ratificação 

 a) não poderá ocorrer, salvo se Lucas for assistido quando da confirmação. 

 b) poderá ocorrer, pois os negócios anuláveis podem ser confirmados pela vontade das partes. 

 c) deverá ocorrer, em prestígio ao princípio da conservação dos contratos. 
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 d) não poderá ocorrer, porque o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação. 

 e) poderá ocorrer apenas pelo juiz, depois da intervenção do Ministério Público. 

 

 

Questão 84: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Invalidade do negócio jurídico (arts. 166 a 184) 

Sobre a invalidade do negócio jurídico, considere: 

 I. É de cinco anos o prazo de decadência para pleitear- se a anulação do negócio jurídico no caso 

de coação contado do dia em que ela cessa. 

 II. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na 

substância e na forma. 

 III. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. 

 IV. É escusada a confirmação expressa, quando o negócio já foi cumprido em parte pelo 

devedor, ciente do vício que o inquinava. 

 Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I, II e III. 

 b)  II e III. 

 c)  III e IV. 

 d)  II, III e IV. 

 e)  I e IV. 

 

 

Questão 85: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2017 

Assunto: Invalidade do negócio jurídico (arts. 166 a 184) 

Para se furtar à legislação eleitoral, Paulo transferiu para si patrimônio da empresa na qual é 

sócio. Na sequência, simulou doar o dinheiro a candidato, pela pessoa física. Na verdade, porém, 

foi a empresa quem realizou, de fato, a doação. O negócio simulado é 

 a)  válido, se atender à forma prescrita em lei e não prejudicar direito de terceiros. 

 b)  nulo, matéria cognoscível de ofício, não se sujeitando a declaração de nulidade a prazo de 

decadência ou de prescrição. 
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 c)  anulável, dependendo, a sua invalidação, de provocação da parte, sujeita a prazo decadencial 

de quatro anos. 

 d)  anulável, matéria cognoscível de ofício e não sujeita a prazo de decadência ou de prescrição. 

 e)  nulo, dependendo a sua invalidação de provocação da parte, sujeita a prazo decadencial de 

quatro anos. 

 

 

Questão 86: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Invalidade do negócio jurídico (arts. 166 a 184) 

À luz do Código Civil, NÃO é nulo o negócio jurídico celebrado entre duas partes quando 

 a)  for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. 

 b)  o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito. 

 c)  tiver por objetivo fraudar lei imperativa. 

 d)  for indeterminável o seu objeto. 

 e)  houver vício resultante de coação. 

 

 

Questão 87: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Dos atos ilícitos (arts. 186 a 188) 

A fim de justificar o alto preço de imóvel, João afirma a José que o terreno possui linda vista 

para o mar. Convencido por tal argumento, José compra o imóvel, pagando o preço pedido por 

João. Cerca de ano e meio depois, embora sem o objetivo de prejudicar José, e não obstante não 

tivesse tal intenção quando realizou a venda, João adquire o terreno da frente e edifica prédio 

que retira de José a vista para o mar. João cometeu ato 

 a)  lícito, pois não teve o objetivo de prejudicar José. 

 b)  ilícito, pois, ao quebrar a expectativa que havia incutido em José, ofendeu os limites 

impostos pela boa-fé objetiva. 

 c)  ilícito, pois a lei proíbe que o vendedor construa nas proximidades do imóvel alienado pelo 

prazo de 5 anos. 

 d)  lícito, pois está amparado pelo direito de propriedade. 
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 e)  lícito, pois não tinha intenção de comprar o terreno da frente quando da realização da 

venda. 

 

 

Questão 88: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Dos atos ilícitos (arts. 186 a 188) 

Fábio é proprietário de um sítio no qual planta hortaliças. Roberto, seu vizinho, cria abelhas 

para a produção de mel. Segundo Fábio, porém, as abelhas de Roberto atrapalham a venda das 

hortaliças, afugentando seus clientes. Por tal razão, Fábio passou a utilizar agrotóxicos que, 

embora de venda permitida, sabidamente, além de protegerem a lavoura, matam as abelhas do 

vizinho. Depois de dizimadas as abelhas, Fábio voltou a utilizar os agrotóxicos que utilizava 

anteriormente e que não eram nocivos às abelhas de Roberto. Fábio cometeu ato 

 a) lícito, pois os agrotóxicos eram de venda permitida. 

 b) lícito, pois não é obrigado a tolerar atividade de vizinho que lhe traz prejuízos. 

 c) ilícito, pois, ao utilizar agrotóxico que dizimou as abelhas, quando poderia utilizar outro, seu 

ato excedeu manifestamente os limites impostos pela boa-fé, podendo Roberto postular 

indenização. 

 d) lícito, pois o ordenamento jurídico protege a livre iniciativa. 

 e) ilícito, pois agiu com dolo de prejudicar Roberto. Este, no entanto, não poderá postular 

indenização, pois Fábio agiu em legítima defesa de sua propriedade. 

 

 

Questão 89: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Dos atos ilícitos (arts. 186 a 188) 

A respeito dos atos jurídicos lícitos e ilícitos, considere: 

I. Constitui ato ilícito a destruição da coisa alheia a fim de remover perigo iminente. 

II. Não comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelos bons costumes. 

III. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Está correto o que se afirma APENAS em 
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 a) II e III. 

 b) I e II. 

 c) I e III. 

 d) III. 

 e) I. 

 

 

Questão 90: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/2012 

Assunto: Prescrição e decadência (arts. 189 a 211) 

Quanto à prescrição, é correto afirmar que 

 a) o prazo prescricional iniciado contra uma pessoa não corre contra o seu sucessor. 

 b) sua renúncia será necessariamente expressa. 

 c) seus prazos podem ser alterados por acordo das partes, se maiores e capazes. 

 d) pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem beneficia. 

 e) não pode ser pronunciada de ofício pelo juiz, necessitando da iniciativa da parte para tanto. 

 

 

Questão 91: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Prescrição e decadência (arts. 189 a 211) 

Miguel ajuizou ação de indenização contra Mauro, julgada procedente. Antes de transitar em 

julgado a sentença, quando ainda tramitava recurso de apelação, Mauro e Miguel resolveram 

assinar um termo, aumentando em um ano o prazo prescricional para cobrança das despesas 

desembolsadas pelas partes no curso do litígio. Mantida a sentença pelo E. Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro, para cobrança das despesas despendidas em juízo do vencido 

Mauro, Miguel terá, a partir do trânsito em julgado, o prazo prescricional, de acordo com o CC, 

de 

 a) 6 anos. 

 b) 5 anos. 

 c) 3 anos. 

 d) 1 ano. 

 e) 2 anos. 
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Questão 92: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Prescrição e decadência (arts. 189 a 211) 

A empresa X, situada na cidade do Rio de Janeiro, é dissolvida por seus sócios e, imediatamente, 

liquidada. As empresas H e W, credoras da empresa X não recebem os seus respectivos créditos 

mesmo após o encerramento da empresa. Neste caso, as pretensões das empresas credoras 

contra os sócios da empresa X prescreverão, a partir da publicação da ata de encerramento da 

liquidação da sociedade, no prazo de 

 a) 01 ano. 

 b) 03 anos. 

 c) 04 anos. 

 d) 05 anos. 

 e) 02 anos. 

 

 

Questão 93: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Prescrição e decadência (arts. 189 a 211) 

Joaquim é proprietário de um imóvel residencial urbano situado na cidade do Rio de Janeiro, no 

bairro da Barra da Tijuca. Após mudar-se para a cidade de São Paulo a trabalho, Joaquim 

mantém o imóvel no Rio de Janeiro e o alugou para Manoel, pelo prazo de trinta e seis meses a 

partir de 1o de Janeiro de 2011. No dia 1o de Dezembro de 2011, Manoel, após deixar de pagar 

quatro meses de aluguel (Agosto, Setembro, Outubro e Novembro), resolveu abandonar o 

imóvel e entregou as chaves do mesmo na imobiliária. Manoel, no dia 1o de Dezembro de 2012, 

encaminhou uma carta ao Joaquim desculpando-se pelos transtornos e reconhecendo o débito 

locatício perante o ex-locador, carta esta recebida no mesmo dia por Joaquim. Neste caso, a fim 

de evitar a consumação do prazo prescricional para cobrança dos alugueis e encargos 

locatários, nos termos preconizados pelo Código Civil Brasileiro, Joaquim deverá ajuizar a 

respectiva ação até o dia 

 a) 1o de Dezembro de 2014. 

 b) 1o de Dezembro de 2015. 
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 c) 1o de Dezembro de 2013. 

 d) 1o de Dezembro de 2016. 

 e) 1o de Dezembro de 2017. 

 

 

Questão 94: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/Execução de Mandados/2012 

Assunto: Prescrição e decadência (arts. 189 a 211) 

A prescrição 

 a) da pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, 

pela percepção de emolumentos, custas e honorários, ocorre em três anos. 

 b) ocorrerá em cinco anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. 

 c) interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do 

processo para a interromper. 

 d) da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular ocorre em um ano. 

 e) iniciada contra uma pessoa não continua a correr contra o seu sucessor, seja ascendente, 

descendente, cônjuge ou colateral. 

 

 

Questão 95: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Prescrição e decadência (arts. 189 a 211) 

Sobre a prescrição, 

 a) só se admite a renúncia quando realizada de forma tácita. 

 b) os prazos não podem ser alterados por acordo das partes. 

 c) deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se manifestar nos autos. 

 d) iniciada contra uma pessoa, se interrompe com sua morte e reinicia seu curso contra o seu 

sucessor, de pleno direito, na data da sua morte. 

 e) os prazos não poderão sofrer interrupção ou suspensão. 

 

 

Questão 96: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 
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Assunto: Prescrição e decadência (arts. 189 a 211) 

Acidente de veículo vitimou criança de 10 anos de idade, causando-lhe danos materiais e 

morais. Ao completar 18 anos, a vítima decidiu ajuizar ação de reparação civil. Considerando-se 

que o acidente ocorreu sob a vigência do Código Civil atual, tal pretensão 

 a) não está prescrita, pois o caso retrata hipótese de decadência. 

 b) está prescrita, pois já se passaram mais de 3 anos da data do fato. 

 c) está prescrita, pois já se passaram mais de 5 anos da data do fato. 

 d) não está prescrita, pois a vítima era absolutamente incapaz no momento do fato. 

 e) não está prescrita, pois o fato é imprescritível. 

 

 

Questão 97: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Prescrição e decadência (arts. 189 a 211) 

P e R firmaram contrato pelo qual P se obrigou a pagar quantia líquida a R. No instrumento 

contratual, estabeleceram que, se não pago o débito, o prazo de prescrição para cobrança da 

dívida seria aumentado de 5 para 10 anos. Sete anos depois do vencimento do prazo, R ajuizou 

ação de cobrança, a qual foi julgada procedente. Em apelação, P alegou prescrição, o que não 

havia feito em primeira instância. O Tribunal 

 a) não poderá reconhecer a ocorrência da prescrição, porque o contrato obriga as partes 

contratantes, inclusive no que toca à alteração dos prazos prescricionais, além de ter ocorrido 

preclusão. 

 b) não poderá reconhecer a ocorrência da prescrição, porque, embora a questão não preclua, o 

contrato obriga as partes contratantes, inclusive no que toca à alteração dos prazos 

prescricionais. 

 c) deverá reconhecer a ocorrência da prescrição, pois os prazos prescricionais não podem ser 

alterados por acordo de vontades e porque a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de 

jurisdição, pela parte a quem aproveita. 

 d) poderá reconhecer a ocorrência da prescrição apenas se R for absolutamente incapaz, pois 

esta condição impede que as partes alterem, por acordo de vontades, os prazos prescricionais, 

além de evitar a preclusão. 
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 e) poderá reconhecer a ocorrência da prescrição apenas se P for absolutamente incapaz, pois 

esta condição impede que as partes alterem os prazos prescricionais, por acordo de vontades, 

além de evitar a preclusão. 

 

 

Questão 98: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Prescrição e decadência (arts. 189 a 211) 

Marcos, pai de Fernando, foi condenado, por decisão transitada em julgado, a pagar alimentos 

ao filho. Quando da condenação, Fernando tinha 2 anos de idade. Passados 3 anos do trânsito 

em julgado, Fernando, representado por sua mãe, requereu o cumprimento da sentença. 

Marcos alegou prescrição. A pretensão para cumprimento da sentença 

 a)  não prescreveu, porque não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes. 

 b)  prescreveu, porque a pretensão para haver prestações alimentares se extingue depois de 2 

anos. 

 c)  não prescreveu, porque não corre a prescrição contra os relativamente incapazes. 

 d)  prescreveu em parte, porque a prescrição atinge apenas os alimentos vencidos antes de 2 

anos do pedido de cumprimento. 

 e)  não prescreveu, porque a prescrição não atinge direito da personalidade. 

 

 

Questão 99: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016 

Assunto: Prescrição e decadência (arts. 189 a 211) 

Sobre a prescrição e decadência, nos termos estabelecidos pelo Código Civil é INCORRETO 

afirmar: 

 a)  O protesto cambial interrompe a prescrição, interrupção esta que somente poderá ocorrer 

uma vez. 

 b)  Não corre prescrição contra os ausentes do País em serviço público da União. 

 c)  As pessoas jurídicas têm ação contra os seus representantes legais, que derem causa à 

prescrição, ou não a alegarem oportunamente. 

 d)  A suspensão da prescrição em favor de um dos credores solidários sempre aproveita os 

outros. 
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 e)  A interrupção da prescrição produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. 

 

 

Questão 100: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

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

Considere: 

I. A prescrição entre cônjuges, após o casamento, na constância da sociedade conjugal. 

II. Ação de evicção pendente. 

III. Ato judicial que constitua em mora o devedor. 

IV. Ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo 

devedor. 

De acordo com o Código Civil brasileiro, considera-se hipótese de interrupção da prescrição o 

que consta APENAS em 

 a)  I e IV. 

 b)  I e II. 

 c)  I, II e III. 

 d)  II, III e IV. 

 e)  III e IV. 

 

 

Questão 101: FCC - Ana (MPE SE)/MPE SE/Direito/2013 

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

É correto afirmar: 

 a)  Como regra, as causas interruptivas da prescrição aplicam-se igualmente aos prazos 

decadenciais. 

 b)  A interrupção da prescrição poderá ocorrer quantas vezes ocorram e se provem as causas 

interruptivas. 

 c)  A prescrição iniciada contra uma pessoa interrompe-se com sua morte e deixa de correr 

contra o seu sucessor. 

 d)  Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a 

prescrição antes da respectiva sentença definitiva. 
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 e)  Não correm os prazos prescricionais contra os relativamente incapazes e contra os que se 

acharem servindo nas Forças Armadas. 

 

 

Questão 102: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

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

Alberto, locatário de prédio urbano, deixou de pagar a Gilberto, locador, o aluguel referente a 

março de 2009. Em março de 2010, porém, encaminhou carta a Gilberto informando que 

somente não efetuou o pagamento porque estava em dificuldades financeiras à época. Disse 

ainda não negar a dívida e prometeu pagá-la em breve. Entretanto, como Alberto não cumpriu o 

prometido, em fevereiro de 2013 Gilberto ajuizou ação de cobrança do aluguel de março de 

2009. Em contestação, Alberto alegou prescrição. Alberto está 

 a) errado, porque não se ultimou o prazo prescricional, de 5 anos. 

 b) correto, porque o prazo prescricional somente teria sido interrompido se a manifestação de 

Alberto tivesse ocorrido em via judicial. 

 c) correto, porque apenas atos do credor interrompem o prazo prescricional. 

 d) errado, porque a carta encaminhada a Gilberto interrompeu o prazo prescricional. 

 e) correto, porque, ainda que seu ato tenha interrompido a prescrição, ultimou-se o prazo 

prescricional, de 1 ano. 

 

 

Questão 103: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016 

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

Carlos abalroou veículo em ambulância que conduzia Paulo, pessoa relativamente incapaz, 

causando-lhe lesões corporais. Passados 4 anos, Paulo ajuizou ação de indenização contra 

Carlos. A pretensão 

 a)  prescreveu depois de 3 anos, pois corre a prescrição contra o relativamente incapaz, o qual 

tem ação contra o assistente, se este houver dado causa à prescrição. 

 b)  não prescreveu, pois prescreve em 5 anos a pretensão à reparação civil. 

 c)  prescreveu depois de 3 anos, pois corre a prescrição contra o relativamente incapaz, o qual 

não tem ação contra o assistente, ainda que este tenha dado causa à prescrição. 
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 d)  não prescreveu, pois prescreve em 10 anos a pretensão à reparação civil. 

 e)  não prescreveu, pois não corre a prescrição contra o relativamente incapaz. 

 

 

Questão 104: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

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

Gabriela, perita, é proprietária de um conjunto comercial na região da Av. Copacabana, no Rio 

de Janeiro − Capital. Seu inquilino Sandoval está injustamente sem pagar os aluguéis devidos 

desde Fevereiro de 2008. De acordo com o Código Civil brasileiro, Gabriela 

 a) terá direito ao recebimento de todos os aluguéis devidos, tendo em vista que o prazo 

prescricional neste caso é de sete anos. 

 b) terá direito ao recebimento de todos os aluguéis devidos, tendo em vista que o prazo 

prescricional neste caso é o comum de dez anos. 

 c) não terá direito ao recebimento de todos os aluguéis devidos, tendo em vista que o prazo 

prescricional neste caso é de dois anos. 

 d) terá direito ao recebimento de todos os aluguéis devidos, tendo em vista que o prazo 

prescricional neste caso é de cinco anos. 

 e) não terá direito ao recebimento de todos os aluguéis devidos, tendo em vista que o prazo 

prescricional neste caso é de três anos. 

 

 

Questão 105: FCC - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2012 

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

O Código Civil brasileiro estabeleceu prazos específicos para a ocorrência da prescrição em 

diversas hipóteses. Assim, segundo este diploma legal, a pretensão para juros, dividendos ou 

quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com 

capitalização ou sem ela, prescreve em 

 a) um ano. 

 b) dois anos. 

 c) três anos. 

 d) quatro anos. 
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 e) cinco anos. 

 

 

Questão 106: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

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

Considere as seguintes situações hipotéticas: 

I. Minerva emprestou R$ 10.000,00 para sua amiga Glaucia, uma vez que a mesma necessitava 

saldar despesas hospitalares de seu filho. As amigas celebraram confissão de dívida assinada 

por duas testemunhas idôneas, dívida esta não saldada por Glaucia. 

II. Lurdes Maria é contadora. No ano de 2012, Lurdes prestou seus serviços profissionais para a 

Família Silva, elaborando as declarações de imposto de renda do Sr. e Sra. Silva, bem como de 

seus dois filhos, cobrando pelos serviços o valor de quatro salários mínimos. A família Silva não 

efetuou o pagamento dos serviços de Lurdes Maria. 

III. Hortência alugou seu conjunto comercial para Amanda que está lhe devendo R$ 20.000,00 

pelo não pagamento do aluguel referente aos últimos quatro meses. 

Nestes casos, de acordo com o Código Civil brasileiro, em regra, prescreverá em cinco anos, 

APENAS 

 a)  as pretensões de Minerva e Hortência. 

 b)  as pretensões de Lurdes Maria e Hortência. 

 c)  as pretensões de Minerva e Lurdes Maria. 

 d)  a pretensão de Minerva. 

 e)  a pretensão de Hortência. 

 

 

Questão 107: FCC - AJ TRT12/TRT 12/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

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

No tocante à prescrição, 

 a)  seu prazo não correrá se pender condição suspensiva. 

 b)  pode ela ser interrompida apenas pelo titular do direito violado. 

 c)  pode ela ser alegada em primeiro grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita, e somente 

pelo órgão jurisdicional, de ofício, nos demais graus jurisdicionais. 
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 d)  o prazo prescricional iniciado contra uma pessoa não corre contra seu sucessor. 

 e)  os prazos prescricionais podem ser alterados por acordo entre as partes, mas não os prazos 

decadenciais. 

 

 

Questão 108: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

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

Considere: 

I. A pretensão dos peritos pela percepção de honorários. 

II. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. 

III. A pretensão de reparação civil. 

IV. A pretensão dos profissionais liberais em geral pelos seus honorários. 

De acordo com o Código Civil brasileiro, as pretensões mencionadas prescrevem, 

respectivamente, em 

 a) 1, 3, 5 e 5 anos. 

 b) 1, 3, 3 e 5 anos. 

 c) 3, 3, 5 e 5 anos. 

 d) 3, 5, 3 e 5 anos. 

 e) 1, 2, 3 e 3 anos. 

 

 

Questão 109: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

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

Durante a constância do casamento, Lourenço emprestou para sua mulher, Bianca, a quantia de 

R$ 10.000,00, que deveria ser devolvida em um ano. Passados mais de dez anos sem que a 

dívida houvesse sido paga, o casal se divorciou. Passados dois anos e meio da decretação do 

divórcio, Lourenço ajuizou ação de cobrança contra Bianca, que, em contestação, alegou 

decadência, requerendo a extinção do processo com resolução de mérito. Tal como formulada, 

a alegação de Bianca 

 a) improcede, pois se aplicam à decadência as normas que impedem a prescrição e não se 

passaram mais de quatro anos da decretação do divórcio. 
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 b) procede, pois, salvo disposição em contrário, não se aplicam à decadência as normas que 

impedem a prescrição. 

 c) improcede, pois o prazo para cobrança da dívida tem natureza prescricional, mas o juiz 

deverá decretar a prescrição de ofício, pois se passaram mais de dez anos da realização do 

negócio. 

 d) procede, pois, embora se apliquem à decadência as normas que impedem a prescrição, 

passaram-se mais de dois anos da decretação do divórcio. 

 e) improcede, pois o prazo para cobrança da dívida tem natureza prescricional e não corre 

durante a constância da sociedade conjugal, além de não ter se ultimado, depois da decretação 

do divórcio. 

 

 

Questão 110: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

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

Ricardo ajuizou ação de indenização contra Pedro, julgada procedente pela Justiça. Na fase de 

instrução Ricardo foi obrigado a custear o perito judicial Flavio, responsável pela elaboração de 

laudo de engenharia, pagando para o mesmo a quantia de R$ 5.000,00. O prazo prescricional 

para Ricardo haver do vencido Pedro o valor despendido em juízo, nos termos estabelecidos 

pelo Código Civil, será de 

 a)  3 anos. 

 b)  4 anos. 

 c)  5 anos. 

 d)  10 anos. 

 e)  1 ano. 

 

 

Questão 111: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

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

A empresa X, sediada na cidade de São Paulo capital, é integralmente extinta após regular 

liquidação em dezembro de 2016. Rodolfo, ex-sócio da empresa, desligado desde o ano de 

2014, pretende receber uma dívida de R$ 500.000,00 dos sócios da empresa extinta. Neste 
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caso, o prazo prescricional para Rodolfo exercer a sua pretensão, nos termos preconizados pelo 

Código Civil, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade, 

será de 

 a)  2 anos. 

 b)  1 ano. 

 c)  10 anos. 

 d)  5 anos. 

 e)  3 anos. 

 

 

Questão 112: FCC - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Da decadência (arts. 207 a 211) 

Se a decadência for convencional, nos termos preconizados pelo Código Civil Brasileiro, a parte 

a quem aproveita pode alegá-la 

 a) em qualquer grau de jurisdição, e o juiz poderá suprir a alegação. 

 b) em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. 

 c) até o término do prazo para contestação, mas o juiz não pode suprir a alegação. 

 d) até o término do prazo para contestação, e o juiz poderá suprir a alegação. 

 e) até a data da prolação da sentença de primeiro grau, mas o juiz não pode suprir a alegação. 

 

 

Questão 113: FCC - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2012 

Assunto: Da decadência (arts. 207 a 211) 

De acordo com o Código Civil brasileiro, salvo disposição legal em contrário, à decadência 

 a) não se aplicam as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. 

 b) aplicam-se as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. 

 c) aplicam-se apenas as normas que impedem a prescrição, sem exceção. 

 d) aplicam-se apenas as normas que suspendem ou interrompem a prescrição. 

 e) aplicam-se as normas que impedem a prescrição, com exceção das relacionadas à pessoa 

absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil. 
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Questão 114: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Prova do negócio jurídico (arts. 212 a 232) 

Considere: 

 I. A anuência ou a autorização de outrem, necessária à validade de um ato, provar-se-á do 

mesmo modo que este, e constará, sempre que se possa, do próprio instrumento. 

 II. A parte que comparecer à lavratura de escritura pública sem documento não poderá 

participar do ato. 

 III. Os traslados e as certidões, extraídos por tabelião ou oficial de registro, de instrumentos ou 

documentos lançados em suas notas não têm a mesma força probante da escritura pública. 

 Está correto o que consta em 

 a) II e III, apenas. 

 b) I, II e III. 

 c) I e II, apenas. 

 d) I, apenas. 

 e) II, apenas. 

 

 

Questão 115: FCC - Ana (MPE SE)/MPE SE/Direito/2013 

Assunto: Prova do negócio jurídico (arts. 212 a 232) 

Em relação à prova dos negócios jurídicos: 

 a)  Os menores de dezoito anos não podem ser admitidos como testemunhas. 

 b)  Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de 

sua recusa. 

 c)  A confissão é possível em face de direito de qualquer natureza, é irrevogável e não é passível 

de anulação em nenhuma hipótese. 

 d)  As pessoas que não podem ser admitidas como testemunhas não poderão ser ouvidas em 

juízo, salvo se prestarem compromisso de veracidade de suas declarações. 

 e) O instrumento particular, feito e assinado por quem esteja na livre disposição e 

administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor e, 

independente de registro público, operam seus efeitos em relação a terceiros de imediato. 
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Questão 116: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Do Direito das Obrigações (arts. 233 a 420) 

Maria do Carmo comprou um vestido de noiva que pertenceu a Elizabeth Taylor de Leiloarte 

S/A para o seu casamento que se realizaria dia 20/10/2011, dia agendado também para a 

entrega do vestido. Em 10/10/2011 houve uma forte tempestade na cidade e um raio incendiou 

o atelier de costura onde o vestido de Maria do Carmo estava guardado. Nesse mesmo dia, 

vários incêndios ocorreram na cidade, também causados por raios. Neste caso, a obrigação é de 

 a) dar coisa certa e se perdeu com culpa do devedor que deverá devolver as importâncias 

recebidas. 

 b) fazer e se perdeu com culpa do devedor que deverá indenizar Maria do Carmo por perdas e 

danos. 

 c) dar coisa certa e se perdeu sem culpa do devedor, resolvendo-se. 

 d) dar coisa certa e se perdeu quando o devedor já estava em mora. 

 e) fazer e pode ser executada por terceiro à custa do devedor que agiu com culpa. 

 

 

Questão 117: FCC - AJ TRE AP/TRE AP/Judiciária/2015 

Assunto: Das Modalidades das Obrigações (arts. 233 a 285) 

Considere os seguintes efeitos: 

I. Subtração da responsabilidade do devedor pela conservação da coisa. 

II. Obrigação do credor a ressarcir as despesas do de vedor empregadas em conservar a coisa. 

III. Sujeição do credor a receber a coisa pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor 

oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação. 

Quando ocorrer mora do credor, no tocante ao devedor isento de dolo, ocorrerá os efeitos 

indicados em 

a) I e II, apenas. 

b) I, II e III. 

c) II e III, apenas. 

d) I e III, apenas. 
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e) III, apenas. 

 

 

Questão 118: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Das Obrigações de Dar (arts. 233 a 246) 

Lucas vende um cavalo a José e se obriga a entregá-lo na fazenda do comprador. A caminho da 

fazenda, porém, Lucas para em um bar e bebe quatro ou cinco cachaças com alguns amigos. 

Embriagado, sai em disparada pelas ruas da cidade e acidenta-se com o cavalo. Ao ver o cavalo 

com a pata dianteira quebrada, José 

 a) poderá exigir o equivalente ao que pagou pelo cavalo ou aceitá-lo no estado em que se 

encontra, com direito a reclamar, em ambos os casos, indenização por perdas e danos. 

 b) deverá, necessariamente, aceitar o cavalo, no estado em que se encontra, com direito a 

reclamar indenização por perdas e danos. 

 c) deverá, necessariamente, exigir o equivalente ao que pagou pelo cavalo, com direito a 

reclamar indenização por perdas e danos. 

 d) poderá exigir o equivalente ao que pagou pelo cavalo ou aceitá-lo no estado em que se 

encontra, com direito a reclamar, apenas na primeira hipótese, indenização por perdas e danos. 

 e) poderá exigir o equivalente ao que pagou pelo cavalo ou aceitá-lo no estado em que se 

encontra, com direito a reclamar, apenas na última hipótese, indenização por perdas e danos. 

  

 

Questão 119: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Das Obrigações de Dar (arts. 233 a 246) 

Considere as seguintes assertivas a respeito da obrigação de dar coisa certa e da obrigação de 

dar coisa incerta: 

I. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos 

quais poderá exigir aumento no preço. Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor 

os pendentes. 

II. Em regra, a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela embora não 

mencionados. 
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III. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por 

força maior ou caso fortuito. 

IV. A coisa incerta será indicada, ao menos, pelo gênero.Nas coisas determinadas pelo gênero, 

em regra, a escolha pertence ao credor. 

De acordo com o Código Civil brasileiro está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I, II e III. 

 b)  I, II e IV. 

 c)  I e III. 

 d)  II, III e IV. 

 e)  II e IV. 

 

 

Questão 120: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Das Obrigações de Dar (arts. 233 a 246) 

Na obrigação de dar coisa certa, 

 a) se, antes da tradição, a coisa se perder sem culpa do devedor, este responderá pelo 

equivalente mais perdas e danos. 

 b) até a ocorrência da tradição, a coisa pertence ao devedor, com seus melhoramentos, pelos 

quais poderá exigir aumento no preço. 

 c) os acessórios não estão abrangidos por ela, salvo se o contrário resultar do título ou das 

circunstâncias do caso. 

 d) se esta se deteriorar, ao credor não é dado recebê-la no estado em que se encontra, com 

abatimento do preço. 

 e) se, depois da tradição, a coisa se perder sem culpa do devedor, este responderá pelo 

equivalente mais perdas e danos. 

 

 

Questão 121: FCC - AJ TRE RR/TRE RR/Judiciária/2015 

Assunto: Das Obrigações de Dar (arts. 233 a 246) 
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Para pagamento de dívida advinda de compras realizadas na mercearia de Giovan, Mario 

obrigou-se a entregar ao seu credor trinta sacos de 10 Kg de coisa do gênero alimentício. Sua 

colheita será realizada no mês de Julho 

de 2015. Neste caso, de acordo com o Código Civil brasileiro, 

 a) Mario terá o prazo decadencial de quinze dias para cumprir a obrigação, contado do dia 01 

de Agosto de 2015. 

 b) em regra, a escolha da coisa dada em pagamento é de Giovan. 

 c) a obrigação assumida afronta as normas civilistas. 

 d) Mario terá o prazo decadencial de cinco dias para cumprir a obrigação, contado do dia 01 de 

Agosto de 2015. 

 e) em regra, a escolha da coisa dada em pagamento é de Mario. 

 

 

Questão 122: FCC - AJ TRE SE/TRE SE/Judiciária/2015 

Assunto: Das Obrigações de Dar (arts. 233 a 246) 

Em regra, na obrigação de dar coisa certa, 

 a)  se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e 

danos prefixados no valor da coisa perdida. 

 b)  não são abrangidos os acessórios dela, sejam eles mencionados ou não. 

 c)  os frutos percebidos são do credor e os frutos pendentes são do devedor. 

 d)  se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e 

danos prefixados no dobro do valor da coisa perdida. 

 e)  se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la-á o credor, tal qual se 

ache, sem direito a indenização. 

 

 

Questão 123: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017 

Assunto: Das Obrigações Alternativas (arts. 252 a 256) 

Paulo e Pedro firmaram contrato pelo qual Pedro comprometeu-se a comprar o automóvel de 

placas XX-22 ou o caminhão de placas YY-33, ambos de propriedade de Paulo, no prazo de 30 
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dias, pelo preço médio de mercado. O contrato nada mais estabeleceu a respeito. Nesse caso, 

preenchidas as condições de prazo e de preço, 

 a)  se o automóvel for destruído por incêndio fortuito, não subsistirá a obrigação de comprar o 

caminhão. 

 b)  Pedro poderá obrigar Paulo a vender-lhe os dois veículos. 

 c)  a escolha do veículo a ser comprado cabe a Pedro. 

 d)  se o automóvel e o caminhão forem destruídos por incêndio fortuito, subsistirá a obrigação, 

devendo Paulo fornecer outros veículos para venda. 

 e)  se o automóvel e o caminhão forem destruídos por culpa de Pedro, Paulo poderá exigir 

apenas a quantia correspondente ao veículo de maior valor. 

 

 

Questão 124: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

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

A respeito das obrigações divisíveis e indivisíveis, é correto afirmar: 

 a) Se um dos credores, nas obrigações divisíveis, remitir a dívida, a obrigação ficará extinta para 

com os outros. 

 b) O devedor que paga a dívida referente à prestação indivisível não se sub-roga no direito do 

credor em re-lação aos outros coobrigados. 

 c) Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. 

 d) Nas obrigações divisíveis, a novação da dívida por um dos credores prejudicará os demais. 

 e) Nas obrigações divisíveis, a compensação da dívida feita por um dos credores acarreta a 

extinção do débito para com os outros credores. 

 

 

Questão 125: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Das Obrigações Solidárias (arts. 264 a 285) 

A solidariedade 

 a) pode ser renunciada, pelo credor, em favor de um ou de alguns devedores, caso em que 

subsistirá em relação aos demais. 

 b) é presumida pelo vínculo econômico entre os devedores. 
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 c) extingue-se no caso de pagamento parcial. 

 d) abrange as cláusulas estipuladas entre um dos devedores solidários e o credor, 

independentemente do consentimento dos demais devedores, mesmo que tenham a situação 

agravada. 

 e) deixa de existir, por renúncia, no caso de propositura de ação, pelo credor, contra um ou 

todos os devedores. 

 

 

Questão 126: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Das Obrigações Solidárias (arts. 264 a 285) 

Nas obrigações solidárias: 

 a)  Se o devedor exonerar expressamente da solidariedade um ou mais devedores, não mais 

subsistirá a dos demais. 

 b)  A obrigação solidária não pode ser pura e simples para um dos cocredores ou codevedores, e 

condicional, ou a prazo ou pagável em local diferente, para outro. 

 c)  Convertendo-se a prestação em perdas e danos, não mais subsiste a solidariedade. 

 d)  A propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores solidários implicará 

em renúncia da solidariedade. 

 e)  Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da 

prestação por inteiro. 

 

 

Questão 127: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

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

Quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a 

condição expressa de ficar o mutuante com direitos iguais aos do credor satisfeito, tem-se 

configurada a 

 a) sub-rogação convencional. 

 b) sub-rogação legal. 

 c) cessão de crédito. 

 d) novação passiva. 
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 e) imputação de pagamento. 

 

 

Questão 128: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Do Pagamento (arts. 304 a 333) 

De acordo com o Código Civil brasileiro, o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é 

 a)  inválido, desde que seja arguida a nulidade no prazo decadencial de dois anos contados do 

pagamento. 

 b)  válido, exceto se provado depois que não era credor. 

 c)  inválido em qualquer hipótese podendo ser arguida a qualquer momento. 

 d)  válido, ainda provado depois que não era credor. 

 e)  inválido, desde que seja arguida a nulidade no prazo decadencial de um ano contado do 

pagamento. 

 

 

Questão 129: FCC - AJ TRE AP/TRE AP/Judiciária/2015 

Assunto: Do Pagamento (arts. 304 a 333) 

Com relação às obrigações, no tocante ao pagamento, considere: 

I. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a 

reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação. 

II. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era 

credor. 

III. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. 

IV. Vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, independentemente se o 

devedor provar ou não que em benefício dele efetivamente reverteu. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I e II. 

 b) I, II e IV. 

 c) II, III e IV. 

 d) I, II e III. 

 e) III e IV. 
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Questão 130: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017 

Assunto: Do Pagamento (arts. 304 a 333) 

A respeito do adimplemento e extinção das obrigações, é correto afirmar que 

 a)  a novação por substituição do devedor não pode ser efetuada sem o consentimento deste. 

 b)  o devedor não pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada quitação regular. 

 c)  o credor não pode concordar em receber prestação diversa da que lhe é devida. 

 d)  é licito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. 

 e)  a compensação pode se efetuar entre dívidas ilíquidas, não vencidas e de coisas infungíveis. 

 

 

Questão 131: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017 

Assunto: Do Pagamento (arts. 304 a 333) 

Sobre o adimplemento e extinção das obrigações: 

 a)  Considera-se sub-rogação legal quando o credor recebe o pagamento de terceiro e 

expressamente lhe transfere todos os seus direitos. 

 b)  O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a 

reembolsar-se do que pagar, subrogando- se nos direitos do credor. 

 c)  O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, obriga a 

reembolsar aquele que pagou, mesmo se o devedor tinha meios para ilidir a ação. 

 d)  O pagamento feito à credor putativo, ainda que de boa-fé, não é válido. 

 e)  Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito e ação 

executiva promovida por terceiro, o pagamento não valerá contra este, que poderá constranger 

o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. 

 

 

Questão 132: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Novação (arts. 360 a 367) 

Quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor 

quite com este, tem-se configurada a 
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 a) novação ativa. 

 b) sub-rogação legal. 

 c) sub-rogação convencional. 

 d) cessão de crédito. 

 e) transação. 

 

 

Questão 133: FCC - Ana Proc (PGE BA)/PGE BA/Jurídico/2013 

Assunto: Da Novação (arts. 360 a 367) 

No tocante à extinção das obrigações, é correto afirmar: 

 a) A novação por substituição do devedor só será efetuada com o consentimento deste. 

 b) A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 

 c) A transação interpreta-se estritamente, por ela transmitindo- se, declarando-se e 

reconhecendo direitos, desde que homologada judicialmente. 

 d) Se uma pessoa obrigar-se por terceiro, pode compensar essa dívida com a que o credor dele 

lhe dever. 

 e) Como regra geral, podem ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas, bem como as 

anuláveis. 

 

 

Questão 134: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017 

Assunto: Da Cláusula Penal (arts. 408 a 416) 

Sobre a cláusula penal no caso de inadimplemento das obrigações, à luz do Código Civil, é 

INCORRETO afirmar: 

 a)  Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de 

cumprir a obrigação ou se constitua em mora. 

 b)  Sendo indivisível a obrigação, caindo em falta um dos devedores, a pena poderá ser exigida 

apenas do culpado, isentados os demais devedores. 

 c)  A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação pode referir-se à alguma 

cláusula especial da obrigação. 
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 d)  Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta 

converter-se-á em alternativa a benefício do credor. 

 e)  Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. 

 

 

Questão 135: FCC - AJ TRE PR/TRE PR/Judiciária/2012 

Assunto: Dos Contratos em Geral (arts. 421 a 480) 

Em relação a Contrato, considere: 

I. É anulável o contrato que tenha por objeto herança de pessoa viva. 

II. Os contratos atípicos não precisam observar as normas gerais fixadas pelo Código Civil. 

III. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á 

adotar a interpretação mais favorável ao aderente. 

IV. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. 

V. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulam a renúncia antecipada do 

aderente a direito resultante da natureza do negócio. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I, III e IV. 

 b)  II, III e IV. 

 c)  I, IV e V. 

 d)  I, III e V. 

 e)  III, IV e V. 

 

 

Questão 136: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Disposições Gerais dos contratos (arts. 421 a 471) 

À luz do Código Civil, no que concerne aos contratos em geral, 

 a)  havendo estipulação em favor de terceiro, se ao terceiro, em favor de quem se fez o 

contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, poderá o estipulante exonerar o 

devedor. 

 b)  encaminhada uma proposta de contrato pelo proponente, a aceitação fora do prazo, com 

adições, restrições, ou modificações, não importará nova proposta. 
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 c)  o contrato preliminar deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado, 

observando inclusive a sua forma. 

 d)  as partes podem, por cláusula expressa, reforçar ou diminuir a responsabilidade pela 

evicção, mas jamais exclui-la. 

 e)  a proposta feita sem prazo por telefone deixa de ser obrigatória se não foi imediatamente 

aceita. 

 

 

Questão 137: FCC - Ana Proc (PGE BA)/PGE BA/Jurídico/2013 

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

Adquiro um veículo por meio de consórcio de uma grande montadora nacional. Após dez 

parcelas que paguei regularmente, a inflação do período, de seis por cento, impede-me de 

prosseguir honrando o contrato, motivo pelo qual pretendo pleitear judicialmente sua 

resolução, uma vez que nesse mesmo período não tive reajuste salarial. Nessas circunstâncias, 

 a) não terei sucesso, porque embora a ausência de reajuste salarial e o índice de inflação 

caracterizem fatos extraordinários e imprevisíveis, não houve manifesta vantagem para o 

credor. 

 b) terei sucesso, pois a união dos dois acontecimentos, ausência de reajuste salarial e índice de 

inflação do período, caracterizam fatos extraordinários e imprevisíveis, enquadrando-se na 

teoria da imprevisão. 

 c) terei sucesso, pois a análise geral dos fatos caracterizará abuso do direito em favor do 

credor, com prejuízo indevido para mim enquanto devedor. 

 d) não terei sucesso, pois a ausência de reajuste salarial e o percentual inflacionário do período 

não podem servir de fundamento para aplicação da teoria da imprevisão, não se tratando de 

acontecimentos extraordinários e imprevisíveis e não se configurando extrema vantagem para 

o credor. 

 e) terei sucesso se completar pelo menos um ano da aquisição, que é condição essencial para 

aplicação da teoria da imprevisão no tempo. 

 

 

Questão 138: FCC - AJ TRE AP/TRE AP/Judiciária/2015 
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Assunto: Das Várias Espécies de Contrato (arts. 481 a 853) 

De acordo com o Código Civil brasileiro, sob pena de nulidade, não podem ser comprados, pelos 

juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e outros serventuários ou auxiliares da 

justiça, os bens ou direitos sobre que se litigar em tribunal, juízo ou conselho, no lugar onde 

servirem, ou a que se estender a sua autoridade. Esta proibição 

 a) não compreende os casos de compra e venda entre coerdeiros. 

 b) não se estendem, em regra, à cessão de crédito. 

 c) é limitada a bens com avaliação inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

 d) é limitada a bens com avaliação inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

 e) não compreende bens adquiridos em hasta pública. 

 

 

Questão 139: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016 

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

Jorge vendeu um imóvel a Plínio. Plínio, por sua vez, vendeu um veículo a Jorge. As partes não 

convencionaram quem arcaria com as despesas com escritura e registro do imóvel, nem com as 

da tradição do veículo. Neste caso, de acordo com o Código Civil, 

 a)  Jorge arcará com as despesas com escritura e registro do imóvel e também com as da 

tradição do veículo. 

 b)  Plínio arcará com as despesas com escritura e registro do imóvel e Jorge com as da tradição 

do veículo. 

 c)  Plínio arcará com as despesas com escritura e registro do imóvel e também com as da 

tradição do veículo. 

 d)  Jorge arcará com as despesas com escritura e registro do imóvel e Plínio com as da tradição 

do veículo. 

 e)  Plínio e Jorge arcarão, em parte iguais, com as despesas com escritura e registro do imóvel e 

com as da tradição do veículo. 

 

 

Questão 140: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Das Várias Espécies de Contrato (arts. 481 a 853) 
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No que concerne ao contrato de locação de coisas, considere: 

I. Benfeitorias necessárias feitas com expresso consentimento do locador. 

II. Benfeitorias necessárias feitas sem expresso consentimento do locador. 

III. Benfeitorias úteis feitas com expresso consentimento do locador. 

IV. Benfeitorias úteis feitas sem expresso consentimento do locador. 

 

Salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção APENAS em 

 a)  I, III e IV. 

 b)  III e IV. 

 c)  I e III. 

 d)  I, II e III. 

 e)  II, III e IV. 

 

 

Questão 141: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/Execução de Mandados/2012 

Assunto: Da Compra e Venda (arts. 481 a 532) 

Gilson, solteiro, possui três filhos, sendo duas filhas solteiras e capazes, Vera e Verônica, e um 

filho casado, Moacir, que é pai de Fábio, com 12 nos de idade. No ano passado, Gilson vendeu 

um imóvel de sua propriedade para Vera, sem o conhecimento ou a anuência de Verônica e 

Moacir. Neste caso, 

 a) o negócio jurídico é perfeito não havendo nulidade tendo em vista que todos os filhos são 

capazes. 

 b) Verônica e Moacir possuem dois anos, a partir do momento que tomaram conhecimento da 

conclusão do contrato de compra e venda, para anular o negócio jurídico. 

 c) somente Moacir pode anular o negócio jurídico em razão da existência de interesse de 

incapaz, ou seja, de Fábio. 

 d) Verônica e Moacir possuem cinco anos, a partir do momento que tomaram conhecimento da 

conclusão do contrato de compra e venda, para anular o negócio jurídico. 

 e) somente Fábio pode anular o negócio jurídico, contando-se o prazo decadencial legal quando 

ele completar 18 anos. 
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Questão 142: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Da Compra e Venda (arts. 481 a 532) 

A venda realizada de ascendente para descendente, sem o expresso consentimento dos outros 

descendentes e do cônjuge do alienante, quando casado pelo regime da comunhão parcial de 

bens é 

 a) nula. 

 b) válida. 

 c) inoficiosa. 

 d) anulável. 

 e) ineficaz. 

 

 

Questão 143: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Da Compra e Venda (arts. 481 a 532) 

Considere as afirmativas relativas à compra e venda: 

I. Nulo é o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes, 

a fixação do preço. 

II. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do vendedor, 

e a cargo do comprador as da tradição. 

III. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do comprador, e os do preço 

por conta do vendedor. 

IV. Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber 

o preço. 

 

Está correto o que consta em 

 a)  I e IV, apenas. 

 b)  II e III, apenas. 

 c)  I e II, apenas. 

 d)  III e IV, apenas. 

 e)  I, II, III e IV. 
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Questão 144: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Compra e Venda (arts. 481 a 532) 

Quanto à compra e venda, 

 a) o preço da coisa deve ser fixado sempre em dinheiro, vedado que se o estabeleça à taxa de 

mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar. 

 b) só pode ter por objeto coisa atual, vedada a transação sobre coisas futuras. 

 c) uma vez estabelecida, automaticamente transfere o domínio da coisa ao comprador, que se 

obriga ao pagamento do preço em dinheiro. 

 d) é válido o contrato se for deixada ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço, 

desde que as partes sejam maiores e capazes. 

 e) quando pura, o contrato respectivo considerar-se-á consumado, obrigatório e perfeito, 

desde que as partes acordarem no objeto e no preço. 

 

 

Questão 145: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Da Compra e Venda (arts. 481 a 532) 

Mario, é solteiro, possui três filhos maiores e uma neta também maior. Mario pretende vender 

uma de suas casas de praia para sua neta. Neste caso, Mário 

 a)  poderá celebrar contrato de compra e venda com sua neta, mas precisará do consentimento 

dos seus filhos, com exceção do pai da menina. 

 b)  poderá celebrar contrato de compra e venda com sua neta, mas precisará do consentimento 

de todos os seus filhos. 

 c)  poderá celebrar contrato de compra e venda com sua neta, independentemente do 

consentimento dos seus filhos. 

 d)  não poderá celebrar contrato de compra e venda com sua neta, independentemente do 

consentimento de seus filhos, tendo em vista expressa vedação legal. 

 e)  poderá celebrar contrato de compra e venda com sua neta, mas precisará apenas do 

consentimento do filho que é o pai da menina. 
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Questão 146: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Da Compra e Venda (arts. 481 a 532) 

Rogério comprou um carro de Vitor, a quem foi conferido, expressamente, o direito de fixar o 

preço, por seu exclusivo arbítrio. Fixado o preço, Rogério externou o desejo de desistir da 

compra, em razão do alto valor atribuído ao bem. Com isto, Vitor não chegou a entregar o bem. 

O contrato de compra e venda 

 a) é inexistente, porque o bem não foi entregue. 

 b) é existente, porque se aperfeiçoa com o mero consenso sobre o objeto e o preço, porém nulo, 

pois não se pode deixar ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. 

 c)  é existente e válido, porque se aperfeiçoa com o mero consenso sobre o objeto e o preço, e 

este pode ser fixado por uma das partes, por seu exclusivo arbítrio, se esta faculdade houver 

sido expressamente acordada. 

 d)  é existente, porque se aperfeiçoa com o mero consenso sobre o objeto e o preço, porém 

nulo, tendo em vista que, embora o preço possa ser fixado por uma das partes, por seu exclusivo 

arbítrio, se esta faculdade houver sido expressamente acordada, a validade de tal contrato 

depende da entrega da coisa. 

 e)  é existente e válido, porque se aperfeiçoa com o mero consenso sobre o objeto e o preço e 

este pode ser fixado por uma das partes, por seu exclusivo arbítrio, haja ou não previsão 

expressa nesse sentido. 

 

 

Questão 147: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017 

Assunto: Da Compra e Venda (arts. 481 a 532) 

A respeito do contrato de compra e venda, considere: 

I. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos e houver contradição ou 

diferença entre estes e a maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato, prevalecerá a 

descrição constante do contrato. 

II. As partes podem deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa, em certo e 

determinado dia e local. 

III. É lícita a compra e venda entre cônjuges com relação a bens excluídos da comunhão. 
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Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  II e III. 

 b)  I e II. 

 c)  I e III. 

 d)  II. 

 e)  III. 

 

 

Questão 148: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Da Compra e Venda (arts. 481 a 532) 

Sobre o contrato de compra e venda, nos termos estabelecidos pelo Código Civil, é correto 

afirmar: 

 a)  O prazo para exercer o direito de preferência ou preempção não poderá exceder a cinco 

anos, se a coisa for imóvel. 

 b) É anulável a venda de ascendente a descendente sem o consentimento dos outros 

descendentes e do cônjuge do alienante, independentemente do regime de bens estabelecido 

para o casamento. 

 c)  Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro 

consorte a quiser, tanto por tanto, observadas as regras estabelecidas pela legislação em vigor. 

 d)  No contrato de compra e venda com reserva de domínio o vendedor poderá executar a 

cláusula de reserva de domínio independentemente de constituir o devedor em mora, mediante 

protesto ou interpelação judicial. 

 e)  É vedada a fixação pelas partes do preço da coisa à taxa de mercado ou de bolsa em certo e 

determinado dia e lugar. 

 

 

Questão 149: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Disposições Gerais sobre compra e venda (arts. 481 a 504) 

Se o condômino de coisa indivisível vender sua fração ideal sem dar preferência aos demais 

condôminos, 

 a) a venda, como ato jurídico, é nula de pleno direito, pois não obedeceu forma prescrita em lei. 
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 b) o direito de preferência para ser exercido pelo condômino preterido deverá estar registrado 

na matrícula do imóvel. 

 c) não há direito de preferência na propriedade em condomínio de coisa indivisível. 

 d) o condômino preterido poderá, apenas, pedir perdas e danos. 

 e) o condômino preterido, respeitado o prazo legal, pode depositar o preço pelo qual a fração 

foi vendida a terceiro e havê-la para si. 

 

 

Questão 150: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Disposições Gerais sobre compra e venda (arts. 481 a 504) 

Considere uma venda realizada à vista de amostras, protótipos ou modelos. Neste caso, de 

acordo com o Código Civil brasileiro, em regra, a referida venda é 

 a)  amparada pela legislação sendo que, se houver contradição ou diferença com a maneira pela 

qual se descreveu a coisa no contrato de compra e venda, prevalecerá a amostra, o protótipo ou 

o modelo. 

 b)  vedada em razão da proibição da celebração de contrato de compra e venda com base em 

amostras, protótipos ou modelos. 

 c)  amparada pela legislação sendo que, se houver contradição ou diferença com a maneira pela 

qual se descreveu a coisa no contrato de compra e venda, prevalecerá o contrato celebrado 

entre as partes. 

 d)  vedada se a celebração do contrato for realizada entre pessoas físicas. 

 e)  amparada pela legislação sob a condição de que as amostras, protótipos ou modelos tenham 

sido aprovados pelos órgãos de fiscalização administrativa, bem como façam parte integrantes 

do contrato de compra e venda, independentemente de descrição da coisa. 

 

 

Questão 151: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Disposições Gerais sobre compra e venda (arts. 481 a 504) 

No tocante ao contrato de compra e venda, é correto afirmar que 
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 a)  a compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura, neste caso ficando o contrato 

sem efeito se a coisa não vier a existir, salvo se a intenção das partes era a de concluir contrato 

aleatório. 

 b)  é defeso às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros, ainda que suscetíveis 

de determinação objetiva, pois é obrigatória a fixação em moeda corrente. 

 c)  em obediência à autonomia da vontade, válido o contrato de compra e venda, quando se 

deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. 

 d)  até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do comprador, e os do preço 

por conta do vendedor, inclusive em todas as situações nas quais possam ocorrer casos 

fortuitos. 

 e)  não sendo a venda a crédito, o comprador não é obrigado a pagar o preço antes de receber a 

coisa. 

 

 

Questão 152: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Disposições Gerais sobre compra e venda (arts. 481 a 504) 

A respeito da compra e venda, é correto afirmar: 

 a) É licita a compra e venda entre cônjuges, com relação a bens excluídos da comunhão. 

 b) Nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma autoriza a rejeição de todas. 

 c) As despesas com a tradição da coisa móvel correrão por conta do comprador. 

 d) Nas vendas a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. 

 e) A tradição da coisa vendida, na falta de estipulação em contrário, dar-se-á no domicílio do 

comprador. 

 

 

Questão 153: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Disposições Gerais sobre compra e venda (arts. 481 a 504) 

A respeito do contrato de compra e venda, 

 a) as despesas com transporte e tradição correm, em regra, por conta do comprador. 

 b) as despesas com escritura e registro serão pagas, em regra, pelo vendedor. 

 c) é nula a venda de ascendente para descendente. 
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 d) é lícita a compra e venda entre cônjuges, desde que o contrato seja compatível com o regime 

de bens por eles adotado. 

 e) os bens confiados à guarda ou administração de tutores ou curadores só podem ser por estes 

comprados em hasta pública. 

 

 

Questão 154: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Das Cláusulas Especiais à Compra e Venda 

Paulo vendeu um automóvel para Pedro, reservando para si a propriedade até que o preço 

esteja integralmente pago. Tal modalidade de compra e venda denomina-se 

 a)  venda sujeita a preferência. 

 b)  venda a contento. 

 c)  venda sobre documentos. 

 d)  retrovenda. 

 e)  venda com reserva de domínio. 

 

 

Questão 155: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017 

Assunto: Das Cláusulas Especiais à Compra e Venda 

O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de 

decadência de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, 

inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita, ou 

para a realização de benfeitorias necessárias. No tocante às cláusulas especiais à compra e 

venda, trata-se especificamente da 

 a)  venda com reserva de domínio. 

 b)  preempção. 

 c)  preferência. 

 d)  retrovenda. 

 e)  venda a contento. 
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Questão 156: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Da Retrovenda (arts. 505 a 508) 

Marcia celebrará contrato de compra e venda de imóvel com Isaías possuindo a intensão de 

estipular cláusula especial de retrovenda. No tocante à retrovenda, Márcia 

 a)  terá que respeitar o prazo decadencial máximo de dois anos previsto no Código Civil 

brasileiro. 

 b)  terá que respeitar o prazo prescricional máximo de doze meses previsto no Código Civil 

brasileiro. 

 c)  poderá estipular qualquer prazo uma vez que o Código Civil brasileiro não limita o tempo 

para o exercício da retomada do imóvel. 

 d)  terá que respeitar o prazo decadencial máximo de três anos previsto no Código Civil 

brasileiro. 

 e)  poderá estipular prazo não superior a cinco anos, sendo que este prazo, em casos 

excepcionais, poderá ser aumentado conjuntamente pelas partes. 

 

 

Questão 157: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2012 

Assunto: Da Doação (arts. 538 a 564) 

Minotauro, empresário milionário, celebrou contrato de doação com seu amigo de infância 

Aquiles. Através do referido contrato Minotauro doou para Aquiles uma pequena propriedade 

imóvel, onde ele pudesse organizar seu comitê eleitoral, já que pretende se candidatar nas 

próximas eleições municipais. O contrato de doação, em regra, é 

 a) oneroso, bilateral e solene. 

 b) gratuito, bilateral e de natureza real. 

 c) gratuito, unilateral e de natureza real. 

 d) gratuito, bilateral e de caráter pessoal. 

 e) gratuito, unilateral e de caráter pessoal. 

 

 

Questão 158: FCC - AJ TRE RR/TRE RR/Judiciária/2015 

Assunto: Da Doação (arts. 538 a 564) 
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No tocante à doação, considere: 

 

I. Na doação, a capacidade ativa ou capacidade para doar é um requisito subjetivo deste negócio 

jurídico. 

II. A doação possui natureza contratual e gera direitos pessoais. 

III. Em regra, nas doações para casamento com certa e determinada pessoa, o doador ficará 

sujeito à evicção. 

IV. A doação para entidade futura caducará se, em cinco anos, esta não estiver constituída 

regularmente. 

Esta correto o que se afirma APENAS em 

 a) I e II. 

 b) I, II e IV. 

 c) II, III e IV. 

 d) I, II e III. 

 e) III e IV. 

 

 

Questão 159: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do Empréstimo (arts. 579 a 592) 

O TITULAR é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa que lhe foi confiada, não 

podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por 

perdas e danos. O TITULAR constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até 

restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo CONTRATANTE. 

 Corresponde, respectivamente, ao titular e ao contratante aos quais a assertiva se refere 

 a) depositário e depositante. 

 b) mandatário e mandante. 

 c) usufrutuário e nu proprietário. 

 d) locatário e locador. 

 e) comodatário e comodante. 
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Questão 160: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Execução de Mandados/2012 

Assunto: Da Prestação de Serviço (arts. 593 a 609) 

No que concerne a prestação de serviços regida pelo Código Civil brasileiro, sem aprazimento 

da outra parte, aquele a quem os serviços são prestados 

 a)  poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, desde que haja prévia 

comunicação para a outra parte com antecedência mínima de 30 dias. 

 b)  poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, bem como o prestador de 

serviços, poderá dar substituto que os preste. 

 c)  poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, mas não poderá o prestador de 

serviços dar substituto que os preste. 

 d)  poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, desde que haja prévia 

comunicação da outra parte com antecedência mínima de 90 dias. 

 e)  não poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados e não poderá dar substituto 

que os preste. 

 

 

Questão 161: FCC - AJ TRE RO/TRE RO/Judiciária/2013 

Assunto: Da Empreitada (arts. 610 a 626) 

Sobre o contrato de empreitada analise as seguintes assertivas: 

I. A obrigação do empreiteiro de fornecer os materiais é presumida no contrato de empreitada. 

II. O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de 

fiscalizar-lhe a execução. 

III. Nos contratos de empreitada de edifícios, o empreiteiro responderá, durante o prazo 

irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, 

como do solo e o dono do imóvel está sujeito ao prazo de decadência de 60 dias do 

aparecimento do vício ou defeito para propor a ação contra o empreiteiro. 

Está correto o que consta em 

 a) I e II, apenas. 

 b) I e III, apenas. 

 c) II e III, apenas. 

 d) II, apenas. 
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 e) I, II e III. 

 

 

Questão 162: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Empreitada (arts. 610 a 626) 

Analise as proposições abaixo, a respeito do contrato de empreitada. 

I. Na empreitada, presume-se a obrigação de fornecer os materiais. 

II. O contrato para elaboração de um projeto implica a obrigação de executá-lo, bem como de 

fiscalizar-lhe a execução. 

III. Sendo a empreitada unicamente de lavor, se a coisa perecer antes de entregue, sem mora do 

dono nem culpa do empreiteiro, este perderá a retribuição, se não provar que a perda resultou 

de defeito dos materiais e que em tempo reclamara contra a sua quantidade ou qualidade. 

Está correto o que se afirma em 

 a) II e III, apenas. 

 b) I, II e III. 

 c) III, apenas. 

 d) I e II, apenas. 

 e) II, apenas. 

 

 

Questão 163: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Da Empreitada (arts. 610 a 626) 

Lucius, através de contrato de empreitada com preço global certo e ajustado no respectivo 

instrumento, contratou o empreiteiro Petrus para reformar a sua residência. Durante a 

reforma, o preço de mercado dos materiais sofreu redução de 12% do preço global 

convencionado. Nesse caso, o preço global convencionado, a pedido do dono da obra, 

 a) poderá ser revisto, para que se lhe assegure a diferença apurada. 

 b) não poderá ser revisto, porque o contrato faz lei entre as partes. 

 c) só poderá ser revisto, se a redução ocorrida no mercado for superior a 20%. 

 d) só poderia ser revisto se a redução ocorrida no mercado fosse do preço da mão de obra. 

 e) só comporta redução se o preço do material e também da mão de obra for superior a 30%. 
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Questão 164: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016 

Assunto: Da Empreitada (arts. 610 a 626) 

Conforme estabelece o Código Civil Brasileiro, nos contratos de empreitada de edifícios ou 

outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o 

prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 

materiais, como do solo. Contudo, decairá deste direito assegurado pelo Código Civil, o dono da 

obra que NÃO propuser a ação contra o empreiteiro, nos 

 a)  90 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. 

 b)  180 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. 

 c)  12 meses seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. 

 d)  30 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. 

 e)  60 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. 

 

 

Questão 165: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Da Empreitada (arts. 610 a 626) 

No contrato de empreitada, 

 a)  o contrato para elaboração de um projeto implica a obrigação de executá-lo. 

 b)  presume-se a obrigação de fornecer materiais por parte do empreiteiro. 

 c)  o empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu, se por imperícia ou negligência 

os inutilizar. 

 d)  o contrato para elaboração de um projeto implica a obrigação de fiscalizar a sua execução. 

 e)  a morte de qualquer das partes implica sempre a sua extinção. 

 

 

Questão 166: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Da Empreitada (arts. 610 a 626) 

Ricardo, empreiteiro, firmou contrato de empreitada com Rodrigo, envolvendo fornecimento 

de mão de obra e materiais para construção de uma casa com cinco dormitórios em condomínio 



 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

fechado na cidade de São Paulo. A obra transcorreu de forma regular e o imóvel foi entregue ao 

contratante Rodrigo. À luz do Código Civil, com a entrega da obra, Ricardo responderá pela 

solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como o solo, durante o prazo 

irredutível de 

 a)  10 anos, decaindo deste direito assegurado ao dono da obra, se Rodrigo não propuser a ação 

nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. 

 b)  5 anos, decaindo deste direito assegurado ao dono da obra, se Rodrigo não propuser a ação 

nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. 

 c)  5 anos, decaindo deste direito assegurado ao dono da obra, se Rodrigo não propuser a ação 

nos 90 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. 

 d)  15 anos, decaindo deste direito assegurado ao dono da obra, se Rodrigo não propuser a ação 

nos 90 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. 

 e)  10 anos, decaindo deste direito assegurado ao dono da obra, se Rodrigo não propuser a ação 

nos 90 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. 

 

 

Questão 167: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Do Depósito (arts. 627 a 652) 

No tocante ao depósito, considere as seguintes assertivas: 

 

I. O depósito necessário não se presume gratuito. 

II. Seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não o restituir quando exigido 

será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a dois anos. 

III. No depósito voluntário, em regra, a restituição da coisa deve dar-se no lugar em que tiver de 

ser guardada. As despesas de restituição correm por conta do depositante. 

IV. No depósito voluntário, o depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas 

com a coisa, e os prejuízos que do depósito provierem. 

De acordo com o Código Civil brasileiro, está coreto o que consta APENAS em 

 a)  III e IV. 

 b)  I, II e III. 

 c)  II e IV. 
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 d)  I. 

 e)  I, III e IV. 

 

 

Questão 168: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Do Mandato (arts. 653 a 692) 

O mandato 

 a) não pode ser verbal, mas pode ser tácito ou expresso, desde que escrito. 

 b) não pode se referir a todos os negócios do mandante, devendo indicar um ou alguns negócios 

prédeterminados. 

 c) é um contrato sinalagmático e intuito personae e pode ser oneroso ou gratuito. 

 d) com cláusula “em causa própria” será extinto por meio da revogação, bem como pela morte 

de qualquer das partes. 

 e) que contiver cláusula de irrevogabilidade não poderá, em qualquer hipótese, ser extinto pela 

revogação. 

 

 

Questão 169: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do Mandato (arts. 653 a 692) 

NÃO constitui causa para a cessação do mandato, 

 a) a revogação dos poderes outorgados ao mandatário, pelo mandante. 

 b) a morte do mandante. 

 c) o resultado insatisfatório do mandato judicial sem culpa do mandatário. 

 d) a mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes. 

 e) o término do prazo estabelecido na procuração para a conclusão do negócio. 

 

 

Questão 170: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Do Mandato (arts. 653 a 692) 

Sobre o mandato, é correto afirmar: 
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 a) O mandatário não tem direito de retenção sobre a coisa de que tenha a posse em virtude do 

mandato, pelo reembolso do que no desempenho do encargo despendeu. 

 b) A morte do mandante não faz cessar imediatamente o mandato quando o negócio já houver 

começado e houver perigo na demora. 

 c) O terceiro com quem o mandatário tratar os negócios do mandante não poderá exigir que a 

procuração traga a firma reconhecida. 

 d) Quando o mandato for outorgado por instrumento público, não se poderá substabelecer por 

instrumento particular. 

 e) A conclusão do negócio atribuído ao mandatário não é causa determinante para a cessação 

do mandato. 

 

 

Questão 171: FCC - Ana Proc (PGE BA)/PGE BA/Jurídico/2013 

Assunto: Do Mandato (arts. 653 a 692) 

Em relação aos contratos, é correto afirmar: 

 a) O mandato deve ser específico a um ou mais negócios, determinadamente, defeso o mandato 

geral. 

 b) A prestação de serviço, contratada mediante retribuição, pode ser realizada em face de 

qualquer trabalho lícito, desde que material, apenas. 

 c) Na empreitada, a obrigação de fornecimento dos materiais é presumida. 

 d) O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, perfazendo-se com a tradição 

do objeto. 

 e) A fiança dar-se-á por escrito ou verbalmente, não admitindo interpretação extensiva. 

 

 

Questão 172: FCC - AJ TRT12/TRT 12/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do Mandato (arts. 653 a 692) 

Relativos ao mandato, considere: 

I. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Admite-

se mandato verbal mesmo que o ato deva ser celebrado por escrito, dado o caráter não solene 

do contrato. 
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II. A aceitação do mandato pode ser tácita, e resulta do começo de execução. 

III. O maior de dezesseis e menor de dezoito anos não emancipado pode ser mandatário, mas o 

mandante não tem ação contra ele senão de conformidade com as regras gerais, aplicáveis às 

obrigações contraídas por menores. 

Está correto o que consta em 

 a)   II, apenas. 

 b)  I e II, apenas. 

 c)  I e III, apenas. 

 d)  II e III, apenas. 

 e)  I, II e III. 

 

 

Questão 173: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016 

Assunto: Do Mandato (arts. 653 a 692) 

Analise as seguintes assertivas sobre o contrato de mandato, de acordo com o que estabelece o 

Código Civil: 

 I. A ratificação de atos praticados por quem não tenha o mandato, ou o tenha sem poderes 

suficientes, deverá ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e produzirá efeitos a partir da 

data da ratificação. 

 II. Para administração ordinária e para transigir o mandatário dependerá de procuração com 

poderes especiais ou expressos. 

 III. O mandatário não pode compensar os prejuízos a que deu causa com os proveitos que, por 

outro lado, tenha obtido com esforço ao seu constituinte. 

  

Está correto o que se afirma em 

 a)  II e III, apenas. 

 b)  I, II e III. 

 c)  I e II, apenas. 

 d)  III, apenas. 

 e)  I, apenas. 
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Questão 174: FCC - AJ TRE RO/TRE RO/Judiciária/2013 

Assunto: Do Seguro (arts. 757 a 802) 

Paulo celebrou contrato de seguro de dano com uma determinada seguradora que opera no 

mercado nacional, envolvendo um veículo de passeio. Alguns meses depois, a esposa de Paulo, 

Larissa, dirigindo outro veículo da família, segurado com outra seguradora, ao manobrá-lo na 

garagem da residência onde residem, colide violentamente e culposamente contra o veículo 

segurado de propriedade de Paulo. Paulo, então, aciona a seguradora de seu veículo após o 

acidente e recebe o valor da indenização, nos termos previstos em contrato. Neste caso, a 

seguradora do veículo de Paulo 

 a) não terá direito à sub-rogação, pois a causadora do sinistro é esposa do segurado. 

 b) terá direito à sub-rogação e poderá exercer direito regressivo contra Larissa, causadora do 

sinistro. 

 c) terá o direito à sub-rogação e poderá exercer direito regressivo contra Larissa, causadora do 

sinistro, mas poderá exigir apenas o pagamento de 50% do valor da indenização que pagou para 

o segurado. 

 d) terá o direito à sub-rogação e poderá exercer direito regressivo contra Larissa, causadora do 

sinistro, mas poderá exigir apenas o pagamento de 25% do valor da indenização que pagou para 

o segurado. 

 e) terá direito à sub-rogação e poderá exercer direito regressivo contra Larissa, causadora do 

sinistro, mas poderá exigir apenas o pagamento de 75% do valor da indenização que pagou para 

o segurado. 

 

 

Questão 175: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012 

Assunto: Da Fiança (arts. 818 a 839) 

A Fiança 

 a) é admissível em obrigação futura ou condicional. 

 b) não pode possuir valor inferior ao da obrigação principal. 

 c) é uma espécie de garantia real prevista no Código Civil brasileiro. 

 d) é, em regra, um contrato bilateral, oneroso e principal. 
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 e) não se extingue com a extinção da obrigação principal. 

 

 

Questão 176: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Da Fiança (arts. 818 a 839) 

Em determinado contrato, o fiador renunciou expressamente ao benefício de ordem. O credor 

está executando o contrato em razão da dívida não paga requerendo a penhora de imóvel de 

propriedade do fiador, apesar do deve dor ser proprietário de diversos imóveis. Neste caso, 

 a)  a renúncia ao benefício de ordem é lícita e permitida pelo Código Civil brasileiro. 

 b)  a renúncia ao benefício de ordem é nula, uma vez que o fiador possui o direito de exigir, até 

contestação da lide, que seja executado, primeiramente, os bens do devedor. 

 c)  a renúncia ao benefício de ordem é anulável, uma vez que o fiador possui o direito de exigir, 

até contestação da lide, que seja executado, primeiramente, os bens do devedor. 

 d)  o fiador somente possui o direito de exigir que sejam executados, primeiramente, os bens do 

devedor se houver bens sitos no mesmo município em que tramita a execução, livres e 

desembargados. 

 e)  o fiador somente possui o direito de exigir que sejam executados, primeiramente, os bens do 

devedor se houver bens sitos no mesmo município na qual foi celebrado o contrato de locação, 

livres e desembargados. 

 

 

Questão 177: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Da Fiança (arts. 818 a 839) 

Considere: 

 

I. Fiança estipulada sem o consentimento do devedor. 

 

II. Fiança estipulada contra a vontade do devedor. 

 

Nestes casos, em regra, no tocante às normas específicas sobre fianças previstas no Código 

Civil brasileiro, 
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 a) há desrespeito às normas, apenas, quando se tratar de contrato de compra e venda. 

 b) há desrespeito às normas em ambas as hipóteses. 

 c) há desrespeito às normas, apenas, na primeira hipótese. 

 d) há desrespeito às normas, apenas, na segunda hipótese. 

 e) não há desrespeito às normas. 

 

 

Questão 178: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2017 

Assunto: Da Fiança (arts. 818 a 839) 

A respeito da fiança, considere: 

  

I. Pode ser estipulada na forma verbal, desde que na presença de, ao menos, duas testemunhas. 

II. Pode ser estipulada ainda que contra a vontade do devedor. 

III. Não pode ser de valor inferior ao da obrigação principal. 

V. Não admite interpretação extensiva. 

  

Está correto o que consta APENAS em 

 a)  II e IV. 

 b)  II e III. 

 c)  I e IV. 

 d)  I e II. 

 e)  I e III. 

 

 

Questão 179: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Da Transação (arts. 840 a 850) 

Tom e Jorge transigem em litígio judicial por herança paterna, celebrando o respectivo 

instrumento, por via pública, em Cartório de Notas de Feira de Santana. Esta transação 

 a)  foi feita adequadamente, por ela podendo ser declarados, reconhecidos e transmitidos 

direitos. 
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 b)  é inválida, pois como há litígio judicial só será admitida por meio de termo nos autos, a ser 

homologado judicialmente. 

 c)  é inválida, pois dependerá sempre de petição conjunta, assinada pelos advogados de Tom e 

Jorge, não podendo ser realizada extrajudicialmente. 

 d)  além do instrumento público, poderia ter sido feita por termo nos autos, assinado pelos 

transigentes e homologado pelo juiz. 

 e)  foi feita adequadamente, pois transações, mesmo que não recaiam sobre direitos 

contestados em juízo, por sua natureza não podem em nenhuma hipótese ser realizadas por 

instrumento particular. 

 

 

Questão 180: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 

Assunto: Da Transação (arts. 840 a 850) 

A respeito da transação, considere: 

 

I. Em regra, se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador. 

II. Se for concluída entre um dos credores solidários e o devedor, extinguirá a obrigação deste 

para com os outros credores. 

III. A nulidade de qualquer de suas cláusulas não implicará em nulidade da transação. 

IV. Se for concluída entre um dos devedores solidários e seu credor, extinguirá a dívida em 

relação aos co-devedores. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I, II e IV. 

 b) II e IV. 

 c) I e III. 

 d) II, III e IV. 

 e) I, II e III. 

 

 

Questão 181: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 
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Assunto: Da Transação (arts. 840 a 850) 

A respeito da transação, considere: 

 

I. Admite-se a transação apenas quanto a direitos patrimoniais de caráter privado. 

II. Quando recair sobre direitos contestados em juízo, a transação será feita por escritura ou 

por termo nos autos, assinados pelos transigentes e homologado pelo juiz. 

III. A transação se interpreta restritivamente. 

IV. A transação feita entre credor e devedor obriga o fiador. 

De acordo com o Código Civil, é correto o que se afirma APENAS em 

 a) I, II e IV. 

 b) I, II e III. 

 c) II, III e IV. 

 d) I, III e IV. 

 e) II e IV. 

 

 

Questão 182: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Da Transação (arts. 840 a 850) 

Sobre a transação, na esteira do que estabelece o Código Civil, é correto afirmar: 

 a)  A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa 

controversa. 

 b)  É inadmissível a pena convencional na transação. 

 c)  A transação concernente a obrigações resultantes de delito extingue, em regra, a ação penal 

pública. 

 d)  A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, salvo se disser 

respeito a coisa indivisível. 

 e)  A transação não é interpretada restritivamente, e por ela se transmitem, declaram ou 

reconhecem direitos. 

 

 

Questão 183: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014 
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Assunto: Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) 

Carlinhos, de quatorze anos de idade, para vingar-se de uma surra que levou do irmão de Caio, 

de apenas seis anos, bate neste até machucá-lo gravemente. Caio é hospitalizado e, ao fim da 

internação, os gastos montam R$ 10.000,00, suportados por seus pais, que querem agora ser 

indenizados do que despenderam. Considerando que Carlinhos vive com seus pais, o advogado 

dos pais de Caio 

 a)  poderá propor ação somente contra Carlinhos, pois o ato envolveu dois menores, 

absolutamente incapazes, sem qualquer envolvimento dos pais de Caio ou de Carlinhos. 

 b)  poderá propor ação somente contra os pais de Carlinhos, pois este, sendo absolutamente 

incapaz, não responde judicialmente por seus atos. 

 c)  poderá propor ação tanto contra os pais de Carlinhos como contra ele próprio, direta e 

solidariamente, sem restrições quanto à responsabilidade patrimonial de ambos, dada a 

natureza do ilícito cometido. 

 d)  poderá propor ação tanto contra os pais de Carlinhos como contra o próprio Carlinhos, que 

apesar de ser absolutamente incapaz responderá equitativamente com seu próprio patrimônio 

se os recursos de seus pais não forem suficientes, só não podendo ser privado do necessário, a si 

ou às pessoas que dele dependem. 

 e)  não terá como propor ação indenizatória alguma contra Carlinhos ou contra seus pais, já 

que, sendo Carlinhos absolutamente incapaz, a questão resolve-se, exclusivamente, pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, sem implicações indenizatórias civis. 

 

 

Questão 184: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) 

Maria Clara, de quinze anos de idade, pega o carro de sua mãe, Sofia Vera, sem autorização 

desta. Perto de Porto Seguro, colide culposamente o carro com o veículo de Roberta Inês, que 

propõe ação contra mãe e filha, alegando a responsabilidade civil de ambas. Esta conduta foi 

 a)  correta, pois a responsabilidade de Sofia Vera e de sua filha Maria Clara é solidária, na 

hipótese, sem quaisquer ressalvas quanto às indenizações devidas. 

 b)  correta, pois se Sofia Vera não dispuser de meios financeiros suficientes, Maria Clara 

responderá subsidiariamente com seus próprios bens, indenizando-se Roberta Inês 
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equitativamente e sem que se possa privar do necessário Maria Clara ou as pessoas que dela 

dependam. 

 c)  incorreta, pois Maria Clara é incapaz e não responde com seu patrimônio pessoal em 

nenhuma hipótese, pelo que a ação deveria ter sido proposta somente contra Sofia Vera. 

 d)  incorreta, pois se Maria Clara pegou o carro sem autorização de Sofia Vera, somente ela 

deveria ter sido acionada, embora seja incapaz, já que causou prejuízos a Roberta Inês. 

 e)  incorreta, pois Maria Clara é absolutamente incapaz e somente os relativamente incapazes 

respondem com seu patrimônio pessoal ao causarem prejuízos a terceiros. 

 

 

Questão 185: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Execução de Mandados/2012 

Assunto: Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) 

Carla é viúva e possui três filhos, Adão, Eva e Eduardo. Adão tem quinze anos; Eva tem 

dezessete; Eduardo tem 21 anos e é excepcional, sem desenvolvimento mental completo. 

Todos os filhos quando estavam jogando bola no quintal da residência quebraram duas janelas, 

uma mesa, cinco vasos e uma estátua muito valiosa da casa vizinha. Carla ressarciu o dano. 

Neste caso, Carla 

 a)  só poderá reaver o que pagou de Eva. 

 b)  poderá reaver o que pagou de todos os filhos. 

 c)  não poderá reaver o que pagou de nenhum dos filhos. 

 d)  só poderá reaver o que pagou de Eva e Eduardo. 

 e)  só poderá reaver o que pagou de Adão e Eduardo. 

 

 

Questão 186: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) 

Ernesto envolveu-se em uma briga de bar na qual desferiu socos e pontapés em todos a seu 

redor, incluindo José, dono do bar, que estava longe dos contendores e nada tinha que ver com 

a briga. Machucado, José ajuizou ação de indenização contra Ernesto, o qual se defendeu 

alegando legítima defesa. O pedido deverá ser julgado 

 a) procedente, com a responsabilização subjetiva de Ernesto, que agiu em abuso do direito. 
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 b) improcedente, pois a legítima defesa autoriza a prática dos atos indispensáveis à remoção do 

perigo. 

 c) procedente, com a responsabilização objetiva de Ernesto, que agiu com dolo. 

 d) improcedente, pois José exerce atividade de risco. 

 e) procedente, com a responsabilização subjetiva de Ernesto, que agiu com dolo. 

 

 

Questão 187: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) 

Cauã, então com 9 anos, foi obrigado por Romualdo, durante três anos, a trabalhar em regime 

análogo à escravidão. Neste período, foi submetido a trabalhos forçados, que lhe causaram 

danos morais. Seis anos depois, ajuizou ação compensatória contra Romualdo. Este, por sua vez, 

alegou prescrição. A alegação de Romualdo 

 a) não procede, pois o caso espelha hipótese de decadência, não de prescrição. 

 b) procede, pois se passaram mais de três anos do fato que originou a pretensão. 

 c) procede, pois se passaram mais de cinco anos do fato que originou a pretensão. 

 d) não procede, pois o prazo de prescrição para pretensão de reparação civil não se consumou. 

 e) não procede, pois fatos graves são imprescritíveis. 

 

 

Questão 188: FCC - AJ TRE RR/TRE RR/Judiciária/2015 

Assunto: Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) 

Durante as eleições para Governador do Estado realizadas no ano de 2014, Simone, de 16 anos 

de idade, pegou escondido da família o carro de seu pai, João, para fazer propaganda com seus 

amigos de seu candidato preferido. Durante o percurso, Simone atropelou uma família matando 

um homem de cinquenta anos de idade ao invadir uma loja de alimentos. Neste caso, de acordo 

com o Código Civil brasileiro, João 

 a) só responderá civilmente pelos atos praticados por sua filha se esta não possuir patrimônio 

pessoal. 

 b) responderá civilmente pelos atos praticados por sua filha e poderá reaver de Simone o valor 

total que pagar pelo ressarcimento do dano causado. 
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 c) não responderá civilmente pelos atos praticados por sua filha uma vez que ela é 

relativamente incapaz. 

 d) responderá civilmente pelos atos praticados por sua filha mas não poderá reaver de Simone 

o que pagar pelo ressarcimento do dano causado. 

 e) responderá civilmente pelos atos praticados por sua filha e poderá reaver de Simone 

somente 50% do valor total que pagar pelo ressarcimento do dano causado. 

 

 

Questão 189: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) 

Em ação criminal, decidiu-se, por decisão transitada em julgado, que L desferiu um tapa em B. 

De acordo com o Código Civil, no juízo cível, em ação na qual se busca a responsabilização civil 

de L, 

 a) poderá ser questionada a existência do fato e seu autor, independentemente da existência 

de provas novas, pois a responsabilidade civil independe da criminal. 

 b) poderá ser questionada a existência do fato e seu autor, se houver provas novas. 

 c) poderá ser questionada a existência do fato, porém não seu autor, se houver provas novas. 

 d) não poderá ser questionada a existência de nenhum dos elementos para a responsabilização 

civil. 

 e) não poderá ser questionada a existência do fato nem seu autor. 

 

 

Questão 190: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) 

João e Rodrigo entraram em luta corporal depois de uma discussão no trânsito. Sem que 

Rodrigo pudesse se defender, João desferiu-lhe socos e pontapés, causando lesões corporais. 

Muito machucado, Rodrigo representou pela persecução criminal e ajuizou ação de 

indenização. A responsabilidade civil 

 a)  depende da criminal, devendo o juiz extinguir a ação de indenização, sem resolução de 

mérito, se ainda não tiver havido trânsito em julgado da decisão proferida na ação penal. 
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 b)  depende da criminal, devendo sempre o juiz suspender a ação de indenização até o 

julgamento definitivo da ação penal. 

 c)  independe da criminal, mas, se a existência do fato for decidida, em definitivo, no juízo 

criminal, não poderá ser discutida novamente no juízo civil. 

 d)  independe da criminal, podendo ser rediscutida no juízo civil qualquer questão já decidida 

no juízo criminal. 

 e)  independe da criminal, mas, se João for absolvido, na ação penal, por falta de provas, 

Rodrigo não poderá pleitear indenização na esfera civil. 

 

 

Questão 191: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016 

Assunto: Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) 

Marcelo praticou crime de roubo contra um supermercado, subtraindo R$ 10.000,00, dos quais 

doou R$ 2.000,00 a seu irmão José. Descoberta a autoria do crime, bem como a ocorrência da 

doação, o supermercado ajuizou ação de indenização contra Marcelo e contra José, visando à 

reparação do dano. José 

 a)  responderá apenas se comprovada culpa, até a quantia de R$ 2.000,00. 

 b)  responderá, de maneira objetiva, até a quantia de R$ 2.000,00. 

 c)  responderá, de maneira objetiva, até a quantia de R$ 10.000,00. 

 d)  não responderá por nenhuma quantia, ainda que proveniente de ilícito. 

 e)  responderá, apenas se comprovada culpa, até a quantia de R$ 10.000,00. 

 

 

Questão 192: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017 

Assunto: Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) 

Um empregado de João causou culposamente o atropelamento de um pedestre, causando-lhe 

ferimentos. Luiza esqueceu a panela no fogo e causou incêndio na casa de sua empregadora. O 

filho menor de Pedro, que estava sob sua autoridade e em sua companhia, arremessou um 

objeto contra outro menor, ferindo-o. A responsabilidade de João, de Luiza e de Pedro pela 

reparação civil é 

 a)  objetiva. 
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 b)  subjetiva, objetiva e objetiva, respectivamente. 

 c)  objetiva, objetiva e subjetiva, respectivamente. 

 d)  objetiva, subjetiva e objetiva, respectivamente. 

 e)  subjetiva. 

 

 

Questão 193: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Princípios Gerais da Responsabilidade Civil 

Saulo foi condenado criminalmente, por decisão transitada em julgado, em razão de lesões 

corporais causadas em Anderson, tendo sido reconhecidos, dentre outros elementos, a 

existência do fato e seu autor. Se Anderson ajuizar ação na esfera civil, Saulo 

 a) poderá questionar a existência do fato e sua autoria independentemente de qualquer 

requisito, tendo em vista que a responsabilidade civil é independente da criminal. 

 b) poderá questionar a existência do fato e sua autoria desde que, no juízo cível, apresente 

provas novas. 

 c) não poderá questionar a existência do fato nem sua autoria. 

 d) poderá questionar apenas a autoria do fato e desde que, no juízo cível, apresente provas 

novas. 

 e) poderá questionar apenas a existência do fato e desde que, no juízo cível, apresente provas 

novas. 

 

 

Questão 194: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2012 

Assunto: Da Obrigação de Indenizar (arts. 927 a 943) 

Platão, prefeito da cidade "Magnífica", está sendo demandado judicialmente pela empresa de 

publicidade X em R$ 50.000,00 pelos serviços prestados durante a campanha eleitoral. Ocorre 

que Platão já efetuou o pagamento da quantia mencionada na data aprazada pelas partes. De 

acordo com o Código Civil brasileiro, salvo se houver prescrição, a empresa de publicidade X, 

em razão da demanda de dívida já paga, ficará obrigada a pagar a Platão 

 

 a) R$ 25.000,00. 
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 b) R$ 50.000,00. 

 c) R$ 75.000,00. 

 d) R$ 100.000,00. 

 e) R$ 125.000,00. 

 

 

Questão 195: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Hipóteses de responsabilidade objetiva no Código Civil 

N reside no décimo andar de um edifício, em apartamento do qual caiu um vaso de flor que 

acabou por acertar Z, que sofreu danos. N será responsabilizado de maneira 

 a) subjetiva, independentemente de demonstração do elemento culpa. 

 b) objetiva, independentemente de demonstração do elemento culpa. 

 c) subjetiva, desde que demonstrado que agiu com culpa. 

 d) objetiva, desde que demonstrado que agiu com culpa. 

 e) subjetiva, desde que demonstrado que agiu com dolo, direto ou eventual. 

 

 

Questão 196: FCC - Ana (DPE RS)/DPE RS/Processual/2013 

Assunto: Da Indenização (arts. 944 a 954) 

Com relação à responsabilidade civil, é correto afirmar que 

 a)  o empregador responde, independentemente de culpa, pelos atos de seus empregados, no 

exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. 

 b)  aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por 

quem pagou, mesmo que o causador do dano seja descendente seu, absoluta ou relativamente 

incapaz. 

 c)  é possível questionar, em ação por responsabilidade civil, a existência de fato decidido em 

definitivo no juízo criminal. 

 d)  a indenização deve corresponder sempre à extensão do dano, independentemente da 

proporção com o grau da culpa. 

 e)  o dono do animal somente responde pelos danos que este causar se a vítima comprovar ter 

ele agido com culpa. 
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Questão 197: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Execução de Mandados/2012 

Assunto: Da Indenização (arts. 944 a 954) 

De acordo com o Código Civil brasileiro, no caso de homicídio, a indenização consiste, sem 

excluir outras reparações, no pagamento 

 a)  das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família, bem como na 

prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração 

provável da vida da vítima. 

 b)  apenas das despesas com o tratamento da vítima, bem como na prestação de alimentos às 

pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. 

 c)  das despesas com seu funeral e o luto da família, bem como na prestação de alimentos às 

pessoas a quem o morto os devia, pelo período máximo de dois anos. 

 d)  das despesas com seu funeral e o luto da família, bem como na prestação de alimentos às 

pessoas a quem o morto os devia, pelo período máximo de cinco anos. 

 e)  das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família, bem como na 

prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia pelo período máximo de dez anos. 
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Gabarito 
 

1) A 2) C  3) B 4) B 5) E 

6) C 7) A  8) E 9) B  10) E  

11) B 12) E  13) A 14) C 15) A 

16) B  17) A 18) A  19) E 20) A 

21) A  22) A 23) A  24) A 25) E 

26) B 27) D  28) A  29) B  30) A  

31) C  32) A  33) B 34) D 35) E  

36) B 37) A 38) D 39) B 40) C 

41) C 42) A  43) B  44) B  45) C  

46) A  47) C 48) A 49) A 50) D  

51) C  52) D 53) C  54) A 55) B 

56) A  57) D 58) E  59) D 60) D  

61) C  62) D  63) A 64) D  65) B 

66) B 67) D  68) B 69) D 70) C 

71) C  72) B  73) A  74) A 75) C 

76) E  77) C  78) A  79) A  80) A 

81) A 82) A 83) D 84) D  85) B  

86) E 87) B 88) C 89) D  90) D  

91) B  92) A 93) B  94) C 95) B  

96) D 97) C  98) A 99) D 100) E  

101) D 102) D 103) A  104) E 105) C 

106) C 107) A 108) B  109) E 110) C  

111) B 112) B 113) A 114) D 115) B 

116) C 117) B 118) A 119) A 120) B  
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121) E 122) E 123) C 124) C 125) A 

126) E  127) A 128) D 129) D 130) D 

131) E  132) A 133) B 134) B 135) E  

136) E 137) D 138) A 139) C  140) D 

141) B 142) D 143) A 144) E 145) B 

146) B 147) A  148) C 149) E  150) A 

151) A  152) A 153) D 154) E  155) D 

156) D 157) E  158) D 159) E  160) E 

161) D  162) C  163) A 164) B 165) C 

166) B 167) E  168) C 169) C 170) B  

171) D  172) D 173) D 174) A 175) A 

176) A 177) E  178) A 179) D  180) A  

181) B 182) A  183) D 184) B 185) C  

186) E  187) D  188) D 189) E  190) C 

191) B  192) D 193) C  194) D 195) B 

196) A 197) A    

 


