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1- Quanto à aplicação do direito: 
a) na esfera administrativa, a decisão pode ter como base valores jurídicos 
abstratos, independentemente de consideração das consequências práticas da 
decisão 
b) segundo o Código Civil, as partes poderão livremente pactuar regras de 
interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos 
diversas daquelas previstas em lei. 
c) autoridade judiciária brasileira tem competência concorrente para julgar ações 
relativas a imóveis que, situados no Brasil, sejam de propriedade de estrangeiros. 
d) diante de omissão legal, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes 
e os princípios gerais de direito, visando atender aos fins sociais da lei e às 
exigências do bem comum. 
 
2-As regras sobre o começo e o fim da personalidade e sobre o nome: 
a) são determinadas pelo direito brasileiro; 
b) são determinadas pela lei de nacionalidade; 
c) são determinadas pela lei do local do registro de nascimento; 
d) são determinadas pela lei do domicílio; 
 
3- Assinale a alternativa incorreta 
a) direito adquirido é o direito subjetivo já incorporado ao patrimônio jurídico do 
titular e ainda não exercitado 
b) ato jurídico perfeito é o já praticado, que tenha produzido seus efeitos e que, 
por isso, não pode ser invalidado 
c) coisa julgada e a questão já sentenciada e ainda passivel de recurso 
d) expectativa de direito é a previsão abstrata de um direito subjetivo pelo direito 
objetivo, cujos requisitos ainda não foram preenchidos, e que, por isso, pode ser 
alterado por lei nova. 
 
4 –Quanto aos pilares do Código Civil, é incorreto dizer: 
a) que a socialidade diz com a função social de alguns institutos como a 
propriedade e o contrato. 
b) que a alternatividade diz com a possibilidade de se convencionar tudo que se 
deseja em direito privado. 
c) que a eticidade diz com a denominada boa fé objetiva. 
d) que a efetividade diz com o uso da técnica de cláusulas abertas; argumentação 
principiológica e alguma discricionariedade judicial. 
 
5- Quanto aos direitos da personalidade, é incorreto dizer: 
a)  sua lesão acarreta o denominado dano moral 
b) admitem a tutela pelos sucessores do titular 
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c) se dividem em três grupos: integridade física; integridade moral e integridade 
intelectual 
d) podem ser renunciados, como quando um modelo cede sua imagem para 
prograganda publicitária 
 
6- Quanto à personalidade e à capacidade: 
a) a personalidade começa com o nascimento com vida 
b) capacidade de direito se identifica com personalidade 
c) capacidade de fato é a aptidão para praticar atos da vida civil por si próprio, 
pode ser suprida por representação e assistência 
d) são absolutamente incapazes os menores de 16 anos e os que, por deficiência 
mental, não possuírem o necessário discernimento para a prática de atos da vida 
civil 
 
7- Quanto aos fatos e atos jurídicos: 
a) os fatos jurídicos são fatos naturais ou humanos de que decorrem 
consequencias jurídicas 
b) os fatos jurídicos humanos podem ou não conter manifestação de vontade 
c) os atos jurídicos bilaterais são chamados de negócios jurídicos 
d) não existem negócios jurídicos unilaterais 
 
8- Quanto aos negócios jurídicos: 
a) por reserva mental entende-se que não se pode invocar o motivo não declarado, 
salvo se conhecido pelo outro contratante 
b) a validade do negócio jurídico diz respeito ao preenchimento dos requisitos de 
sua formação: objeto lícito, agente capaz, forma prescrita ou não proibida em lei 
c) negócios jurídicos solenes são os tipicamente previstos em lei 
d) o mandato, o mútuo e o depósito são negócios jurídicos bifrontes 
9- Quanto aos negócios jurídicos: 
a) em direito civil, o silêncio sempre significa anuência 
b) na interpretação dos negócios jurídicos, a intenção vale mais que a linguagem 
c) os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé 
d) não existe em direito civil boa fé que não seja objetiva 
 
10- Quanto aos elementos acidentais do negócio jurídico: 
a) a condição subordina a produção de efeitos a evento futuro e certo 
b) a condição resolutiva extingue o negócio 
c) o termo submete a produção dos efeitos a evento futuro e incerto 
d) o encargo impossível não produz efeitos 
 
 
 


