
 

 

Questões e gabaritos das últimas 04 provas objetivas para Magistratura Estadual 

quais Nestor Duarte, examinador do concurso 188 do TJSP, foi titular na Fundação 

Carlos Chagas – FCC: TJSC, TJRR, TJPI e TJAL. Ele também foi titular nos 

últimos concursos do TJGO e do TJPE! 

  

TJSC 2017 – BANCA: FCC – Direito Civil, do Consumidor e Empresarial 

1. A sucessão por morte ou ausência obedece à lei do país  

(A) em que nasceu o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação 

dos bens, mas a sucessão de bens de estrangeiros, situados no Brasil, será regulada pela 

lei 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.  

(B) em que era domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e 

a situação dos bens, mas a sucessão de bens de estrangeiros, situados no Brasil, será 

regulada pela lei 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.  

(C) de cuja nacionalidade tivesse o defunto ou o desaparecido, mas a sucessão de bens de 

estrangeiros, situados no Brasil, será regulada pela lei 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) em que era domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e 

a situação dos bens, mas a sucessão de bens de estrangeiros, situados no Brasil, será 

sempre regulada pela lei brasileira, se houver cônjuge ou filhos brasileiros.  

(E) de cuja nacionalidade tivesse o defunto, ou desaparecido, qualquer que seja a natureza 

e a situação dos bens, mas a sucessão de bens de estrangeiros, situados no Brasil, será 

regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem 

os represente, em qualquer circunstância. 

 



2. Coviello, em seu magnífico Manuale di Diritto Civile Italiano, é quem explica a 

matéria com maior clareza. Uma cousa, diz êle, é independer, a obrigatoriedade da 

lei, do conhecimento dos que lhe estão sujeitos e outra cousa é poder-se invocar o 

êrro de direito como pressuposto de certos fatos, dos quais a lei faz derivar 

consequências jurídicas. A primeira não comporta dúvidas; a segunda exige um 

exame, uma indagação. Quando se admite a possibilidade de se invocar o êrro de 

direito, tal outro qualquer êrro, como pressuposto de um fato jurídico, isto não 

significa que se abra exceção à regra da obrigatoriedade das leis mesmo contra quem 

não as conhece. A única distinção a fazer-se é a relativa ao fim visado por quem 

alega ignorância ou êrro de direito.” (Vicente Rao. O Direito e a Vida dos Direitos. 

1o volume. tomo I. p. 382. São Paulo, Max Limonad. 1960). Esse texto  

(A) aplica-se ao direito brasileiro, porque, embora ninguém se escuse de cumprir a lei 

alegando que não a conhece, salvo na transação a respeito das questões que forem objeto 

de controvérsia entre as partes, é anulável o negócio jurídico quando o erro de direito for 

o motivo único ou principal do negócio, e não implique recusa à aplicação da lei.  

(B) aplica-se ao direito brasileiro porque embora ninguém se escuse de cumprir a lei 

alegando que não a conhece, é anulável a transação quando o erro de direito foi o motivo, 

único ou principal, do acordo, sobre as questões que tiverem sido objeto de controvérsia 

entre as partes.  

(C) não se aplica ao direito brasileiro, porque ninguém se escusa de cumprir a lei alegando 

que não a conhece, sendo defeso alegar a invalidade de negócio jurídico fundada em erro 

de direito. 

 (D) aplica-se ao direito brasileiro porque embora ninguém se escuse de cumprir a lei 

alegando que não a conhece é nulo o negócio jurídico quando o erro de direito for o 

motivo único ou principal do negócio, salvo, na transação, a respeito das questões que 

forem objeto de controvérsia entre as partes.  

(E) não se aplica ao direito brasileiro, porque quando o erro de direito for o motivo único 

de negócio jurídico, admite-se a alegação de desconhecimento da lei que o proíbe. 

 

3. A favor do idoso, a prestação alimentar, na forma de lei civil, é  

(A) devida pelos descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais até o quarto grau, nesta 

ordem.  

(B) devida pelos filhos, não podendo o idoso demandar um deles excluindo os demais, 

que tiverem condições financeiras.  

(C) devida apenas pelos filhos ou pelo cônjuge, excluindo-se os colaterais de qualquer 

grau.  

(D) devida pelos filhos, exceto se provado abandono afetivo deles na infância.  

(E) solidária, podendo ele optar entre os prestadores. 

 



4. É nulo o casamento  

(A) de pessoa que não completou idade mínima para casar.  

(B) de pessoa com deficiência mental ou intelectual, em idade núbil, mesmo expressando 

sua vontade diretamente.  

(C) apenas se contraído com infringência de impedimento.  

(D) de incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o consentimento.  

(E) por infringência de impedimento ou de causa suspensiva. 

 

5. De nossa parte, lembramos ainda a já afirmada função identificadora do 

pseudônimo, relativamente à esfera de ação em que é usado, o que, sem dúvida, é 

um traço distintivo do falso nome, que, evidentemente, embora, em certas 

circunstâncias, possa vir também a exercer papel semelhante, não é usado com essa 

finalidade, senão com a de frustrar qualquer possibilidade de identificação. (R. 

Limongi França. Do Nome Civil das Pessoas Naturais. p. 542. 3. ed. São Paulo. 

Revista dos Tribunais, 1975). Essa afirmação é  

(A) compatível com o direito brasileiro, em virtude de omissão da lei a respeito da 

proteção de pseudônimo, apenas aplicando-se analogicamente a regra pertinente aos 

apelidos públicos notórios.  

(B) parcialmente compatível com o direito brasileiro, que confere proteção ao 

pseudônimo, em qualquer atividade.  

(C) incompatível com o direito brasileiro, que só confere proteção ao pseudônimo em 

atividades artísticas ou intelectuais.  

(D) compatível com o direito brasileiro, porque o pseudônimo adotado para atividades 

lícitas goza da proteção que se dá ao nome.  

(E) parcialmente compatível com o direito brasileiro, que não distingue a proteção do 

nome da proteção do pseudônimo. 

 

6. Na incorporação imobiliária, a submissão ao regime de afetação é  

(A) facultativo ao incorporador e, por esse regime, o terreno e as acessões objeto de 

incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-

se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, 

destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades 

imobiliárias aos respectivos adquirentes.  

(B) obrigatório para os incorporadores e, por esse regime, o terreno e as acessões objeto 

de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, 

manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de 

afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das 

unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes.  



(C) obrigatório e considera-se constituído mediante averbação, a qualquer tempo, no 

registro imobiliário, de termo firmado pelo incorporador e a averbação não será obstada 

pela existência de ônus reais sobre o imóvel objeto de incorporação para garantia de 

pagamento do preço de sua aquisição ou do cumprimento de obrigação de constituir o 

empreendimento.  

(D) obrigatório e tem por finalidade exclusivamente excluir os efeitos da falência do 

incorporador.  

(E) facultativo, só ficando atingido o empreendimento por dívidas destinadas à 

consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos 

respectivos adquirentes, exceto no caso de falência ou insolvência civil do incorporador, 

quando os adquirentes das unidades serão classificados como credores privilegiados, para 

recebimento de indenização por perdas e danos, caso o empreendimento não se 

concretize. 

 

7. Na transmissão das obrigações aplicam-se as seguintes regras:  

I. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica 

responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a 

mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido 

de má-fé.  

II. Na assunção de dívida, o novo devedor não pode opor ao credor as exceções 

pessoais que competiam ao devedor primitivo.  

III. Salvo estipulação em contrário, o cedente responde pela solvência do devedor.  

IV. O cessionário de crédito hipotecário só poderá averbar a cessão no registro de 

imóveis com o consentimento do cedente e do proprietário do imóvel.  

V. Na assunção de dívida, se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-

se o débito, com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiro, 

exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. Está correto o que se 

afirma APENAS em:  

(A) III, IV e V.  

(B) II, III e IV.  

(C) I, II e IV.  

(D) I, III e V. 

(E) I, II e V. 

 

8. João X é proprietário de um imóvel de 230 m2, onde reside com sua família, e 

adquiriu, posteriormente, em 12.5.2010, o imóvel contíguo de 250 m2 mediante 

escritura de venda e compra outorgada por José Y, registrada no serviço de registro 

de imóveis, e onde existe um casebre por ele totalmente reformado, no ano de 2011, 



inclusive executando benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. Em 10.3.2016, 

João X foi citado em ação reivindicatória movida por Antônio Z que comprovou ser 

proprietário do imóvel adquirido de José Y por João X, conforme o registro 

imobiliário, porque a escritura anterior recebida por José Y era falsa e outorgada 

por Joaquim P condenado por estelionato. Não obstante isso, João X, depois da 

citação, realizou benfeitorias necessárias. Em defesa, o réu alegou que comprou esse 

imóvel de boa-fé e que, em razão do tempo decorrido, o adquiriu pela usucapião 

quinquenal. A ação deverá ser julgada  

(A) improcedente, porque a usucapião pode ser alegada como matéria de defesa, devendo 

o autor ser declarado proprietário desse imóvel.  

(B) procedente, mas o autor terá direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, 

podendo exercer o direito de retenção pelo valor dessas benfeitorias, realizadas antes da 

citação, bem como ao ressarcimento das benfeitorias necessárias pela importância delas, 

realizadas depois da citação, mas sem direito de retenção; quanto às voluptuárias, se não 

lhe forem pagas, permite-se o levantamento, quando o puder, sem detrimento da coisa. 

(C) procedente, e o autor terá direito ao ressarcimento de todas as benfeitorias necessárias 

e úteis, podendo exercer quanto a elas direito de retenção e, quanto às voluptuárias, se 

não lhes forem pagas poderá levantá-las, desde que sem detrimento da coisa.  

(D) procedente, mas o autor terá direito ao ressarcimento das benfeitorias necessárias e 

úteis, mas direito de retenção só relativamente às necessárias introduzidas antes da citação 

e, quanto às voluptuárias, poderá levantá-las se não forem ressarcidas.  

(E) improcedente, porque autor é adquirente de boa-fé, ficando prejudicada a alegação de 

usucapião. 

9. A cláusula penal  

(A) pode ter valor excedente ao da obrigação principal, ressalvado ao juiz reduzi-lo 

equitativamente.  

(B) incide de pleno direito, se o devedor, ainda que isento de culpa, deixar de cumprir a 

obrigação ou se constituir-se em mora.  

(C) incide de pleno direito, se o devedor, culposamente, deixar de cumprir a obrigação ou 

se constituir-se em mora. 

 (D) exclui, sob pena de invalidade, qualquer estipulação que estabeleça indenização 

suplementar.  

(E) sendo indivisível a obrigação, implica que todos os devedores, caindo em falta um 

deles, serão responsáveis, podendo o valor integral ser demandado de qualquer deles. 

10. A posse de um imóvel  

(A) transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres, 

sendo que o sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor, e, ao 

sucessor singular, é facultado unir sua posse à do antecessor para os efeitos legais.  



(B) não se transmite de pleno direito aos herdeiros ou legatários do possuidor, mas eles 

podem, assim como a qualquer sucessor a título singular é facultado, unir sua posse à do 

antecessor, para efeitos legais. 

(C) transmite-se de pleno direito aos sucessores a título universal e a título singular, não 

se permitindo a este recusar a união de sua posse à do antecessor, para efeitos legais.  

(D) não se transmite aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres, 

tendo, cada novo possuidor, de provar seus requisitos para os efeitos legais.  

(E) só pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende, mas não por representante 

ou terceiro sem mandato, sendo vedada a ratificação posterior. 

11. A curatela  

(A) do pródigo priva-o, apenas, de, sem curador, transigir, dar quitação ou alienar bens 

móveis ou imóveis.  

(B) de pessoa com deficiência é medida protetiva extraordinária e definitiva.  

(C) da pessoa com deficiência não poderá ser compartilhada a mais de uma pessoa, porque 

não se confunde com a tomada de decisão apoiada.  

(D) de pessoa com deficiência afetará tão-somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, não alcançando o direito ao trabalho, nem ao voto.  

(E) do pródigo priva-o do matrimônio ou de novo matrimônio sob o regime de comunhão 

universal ou parcial de bens, e de, sem curador, alienar bens imóveis, hipotecá-los e 

demandar ou ser demandado sobre esses bens. 

12. Na sucessão legítima, aplicam-se as seguintes regras: I. Havendo renúncia à 

herança, a parte do renunciante devolver-se-á sempre aos herdeiros da classe 

subsequente. II. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à 

herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante, 

mas, pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, 

que será devolvido aos demais herdeiros da mesma classe, salvo se for o único, caso 

em que se devolve aos herdeiros da classe subsequente. III. Na classe dos colaterais, 

os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação 

concedido aos filhos de irmãos. IV. Na falta de irmãos herdarão igualmente os tios e 

sobrinhos, que são colaterais de terceiro grau. V. Na linha descendente, os filhos 

sucedem por cabeça, e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme 

se achem ou não no mesmo grau. Está correto o que se afirma APENAS em  

(A) I, IV e V.  

(B) I, II e III.  

(C) III, IV e V.  

(D) I, II e IV.  

(E) II, III e V 

 



13. O recebimento, pelo credor, de dívida prescrita  

(A) dá direito à repetição se o devedor for absoluta ou relativamente incapaz.  

(B) dá direito à repetição em dobro, salvo se for restituído o valor recebido no prazo da 

contestação.  

(C) dá direito à repetição fundada no enriquecimento sem causa.  

(D) só não confere direito à repetição, se o credor houver agido de boa-fé.  

(E) não dá direito à repetição por pagamento indevido ou enriquecimento sem causa, 

ainda que a prescrição seja considerada matéria de ordem pública. 

14. Luís adquiriu um terreno, por escritura pública não levada ao Registro de 

Imóveis e onde, posteriormente, construiu uma casa que teve emplacamento com o 

respectivo número, bem como a rua, que não o tinha, recebeu o nome de rua das 

Flores. Executado por uma nota promissória, e pretendendo obter efeito suspensivo 

nos embargos que opôs, diligenciou para adquirir o domínio do imóvel, incluindo a 

construção, sendo o bem aceito à penhora. Acolhidos os embargos e lhe sendo 

restituído o título, providenciou o necessário para que não mais constasse contra ele 

a penhora no registro imobiliário. As providências tomadas foram  

(A) averbação ex-officio do nome da rua, matrícula da escritura, averbações da edificação 

e do número do emplacamento, registro da penhora e registro da decisão que determinou 

o cancelamento da penhora.  

(B) registro da escritura, averbação ex-officio do nome da rua, averbação da edificação e 

do número do emplacamento, registro da penhora e averbação da decisão que determinou 

o cancelamento da penhora.  

(C) registro da escritura e da edificação, averbação do número do emplacamento, do nome 

da rua, da penhora, e da decisão que determinou o cancelamento da penhora.  

(D) averbações da escritura, da edificação e do número do emplacamento e, ex-officio, 

do nome da rua, registros da penhora e da decisão que a cancelou.  

(E) matrícula da escritura e registros da edificação, ex-officio do nome da rua, da penhora 

e seu cancelamento. 

 

15. Joaquim, transitando por uma rua, foi atingido por tijolos, que caíram de um 

prédio em ruína, cuja falta de reparos era manifesta, sofrendo graves lesões e 

ficando impedido de trabalhar, experimentando prejuízos materiais na ordem de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais), deles fazendo prova. Ajuizada ação, defendeu-se o 

proprietário alegando que desconhecia a necessidade de reparos porque há muito 

tempo, já idoso, residia em uma casa de repouso, achando-se referido imóvel 

abandonado e sujeito a invasões. No curso do processo, Joaquim faleceu, requerendo 

seus herdeiros habilitação, pretendo receber o que fosse devido a Joaquim. No caso, 

a responsabilidade do proprietário é  



(A) objetiva e a alegação de abandono em razão de idade não aproveita ao réu, mas os 

direitos do autor não se transmitem a seus herdeiros, porque personalíssimos, devendo o 

processo ser extinto sem resolução de mérito.  

(B) subjetiva, devendo ser provada a culpa do réu pela ruína do prédio, transmitindo-se o 

direito do autor a seus herdeiros, incidindo juros.  

(C) objetiva e a alegação de abandono em razão da idade não aproveita ao réu, devendo 

a ação ser julgada procedente, incidindo juros e transmitindo-se os direitos do autor aos 

seus herdeiros.  

(D) objetiva, mas o réu tem a seu favor suas alegações, que devem ser acolhidas como 

excludente de responsabilidade, julgando-se a ação improcedente, mas se for julgada 

procedente, por falta de prova das alegações do réu, o direito do autor se transmite a seus 

herdeiros, incidindo juros.  

(E) subjetiva, porém, a manifesta necessidade de reforma implica presunção de culpa, que 

poderá ser infirmada pelo réu, mas os direitos do autor se transmitem aos seus herdeiros, 

vencendo juros, caso o pedido seja julgado procedente. 

 

Gabaritos: 

1- B 

2- A 

3- E 

4- C 

5- D 

6- A 

7- E 

8- ANULADA 

9- C 

10- A 

11- D 

12- E 

13- E 

14- B 

15- C 

 

28. Quanto aos direitos do consumidor, bem como suas disposições gerais, é correto: 

(A) Direitos básicos do consumidor possuem rol elucidativo e não taxativo; se a ofensa 

for praticada por mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação dos 

danos previstos nas normas de consumo.  

(B) Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, desde que determinadas ou 

determináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.  

(C) Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, desde que 

personalizada, que desenvolve atividades de produção, montagem, criação, construção, 



transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços.  

(D) As normas consumeristas têm natureza protetiva e de defesa dos consumidores, de 

ordem dispositiva e de interesse social, implicando tratamento diferenciado a estes por 

sua hipossuficiência e vulnerabilidade.  

(E) Produto é qualquer bem, exclusivamente material, de natureza móvel ou imóvel, 

indistintamente. 

  



29. Quanto à qualidade dos produtos e serviços nas relações de consumo, considere: 

I. O comerciante é objetivamente responsável quando o fabricante, o construtor, o 

produtor ou o exportador não puderem ser identificados; quando o produto for 

fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou 

importador; ou quando não conservar adequadamente os produtos perecíveis.  

II. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos 

à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, 

em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.  

III. Em nenhuma hipótese o fornecedor de produtos e serviços poderá colocar no 

mercado produtos potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança, 

retirando-os imediatamente do mercado ao tomar conhecimento dessa nocividade 

ou periculosidade ao consumidor.  

IV. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos 

produtos e serviços isenta-o de responsabilidade, mas não a ignorância sobre 

produtos defeituosos, por dizerem respeito à segurança que dele legitimamente se 

espera. Está correto o que se afirma APENAS em:  

(A) I e IV.  

(B) I e III.  

(C) I e II. 

 (D) II, III e IV.  

(E) I e III. 

 

30. Sobre responsabilidade por vício do produto ou serviço, considere:  

I. Se houver vício no fornecimento de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

o consumidor poderá exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

corrigida, com prejuízo de eventuais perdas e danos.  

II. As partes só podem convencionar a redução do prazo previsto para que seja 

sanado o vício no fornecimento do produto ou serviço, pois sua ampliação implicaria 

indevida vantagem ao fornecedor.  

III. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer 

produto considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar 

componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as 

especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em 

contrário do consumidor.  

IV. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo 

expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Está correto o que se 

afirma APENAS em:  

(A) III e IV.  



(B) II e IV.  

(C) II e IV.  

(D) I, II e III.  

(E) I e III. 

 

31. Quanto à responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, é correto afirmar:  

(A) O produto colocado no mercado torna-se defeituoso se outro de melhor qualidade 

vier a substitui-lo para a mesma finalidade.  

(B) O prazo para ajuizamento de ação indenizatória pelo consumidor lesado é 

decadencial.  

(C) A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será examinada, se a relação for 

consumerista, de acordo com as regras da responsabilidade objetiva, na modalidade de 

risco atividade, que admite excludentes.  

(D) O serviço, que é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele 

pode esperar, não é assim considerado pela adoção de novas técnicas.  

(E) Se o comerciante fornecer o produto sem identificação clara de seu fabricante, 

produtor, construtor ou importador, sua responsabilidade será apurada mediante 

verificação de culpa, isto é, de acordo com as normas da responsabilidade subjetiva. 

 

32. Em relação à publicidade nas relações de consumo, é correto afirmar:  

(A) A publicidade omissiva em relação a um produto ou serviço não se caracteriza como 

enganosa ou abusiva, pois não induz em erro o consumidor, nem lhe causa prejuízo.  

(B) O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária 

cabe a quem tenha arguido a abusividade ou ilegalidade.  

(C) A publicidade enganosa ou abusiva gera consequências diversas, pois enquanto a 

enganosa conduz à anulabilidade do negócio jurídico ao qual o consumidor foi induzido, 

a abusividade gera sua nulidade.  

(D) A publicidade de um produto pode estar contida dissimuladamente em uma notícia 

veiculada pelos meios de comunicação, mas sua verdadeira natureza publicitária deverá 

ser declinada se houver requisição do Ministério Público ou do juiz.  

(E) O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, 

para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que 

dão sustentação à mensagem. 

33. No tocante à proteção contratual prevista nas relações de consumo,  

(A) o consumidor pode desistir do contrato no prazo da garantia conferida pela lei ao 

produto.  



(B) as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos 

relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução 

específica.  

(C) a garantia contratual deve ser conferida ao consumidor pelo prazo e nos limites 

legalmente previstos.  

(D) se o consumidor desistir do contrato e exercer o direito de arrependimento, deverá 

escolher outro produto de valor equivalente, sendo-lhe porém defeso pleitear a devolução 

dos valores eventualmente pagos. 

(E) os contratos consumeristas admitem a renúncia do direito de indenização por 

benfeitorias necessárias, desde que as partes sejam plenamente capazes. 

 

34. Nas ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos,  

(A) em caso de procedência do pedido, a condenação deverá ser líquida e certa, fixada 

desde logo a responsabilidade do réu pelos danos causados.  

(B) o Ministério Público, por não se tratar de interesses difusos ou coletivos, está 

legitimado a atuar somente como fiscal da lei.  

(C) em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação em ações civis públicas 

e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas 

terão preferência no pagamento.  

(D) a liquidação e a execução de sentença somente poderão ser promovidas pela vítima e 

seus sucessores.  

(E) a responsabilidade pelos danos é fixada coletivamente na sentença em tais ações, mas 

sua execução só se dará individualmente, consideradas as especificidades dos direitos de 

cada vítima. 

 

35. No tocante à tutela específica nas obrigações de fazer ou não fazer concernentes 

às relações consumeristas,  

(A) em caso de litigância de má-fé a associação autora e os diretores responsáveis pela 

propositura da ação serão subsidiariamente condenados em honorários advocatícios, nas 

custas e nas despesas processuais, estas e aquelas em dobro, sem prejuízo da 

responsabilidade por perdas e danos.  

(B) a conversão da tutela específica em perdas e danos poderá ser livremente determinada 

pelo juiz, independentemente da impossibilidade de obtenção daquela ou do resultado 

prático equivalente.  

(C) uma vez formulado o pedido de tutela específica, é defeso convertê-lo em perdas e 

danos, pois o fato caracterizaria uma decisão extra petita.  



(D) nas ações coletivas visando à obtenção da tutela específica só haverá adiantamento 

de custas ou emolumentos, mas não de honorários periciais ou quaisquer outras despesas, 

salvo se caracterizada má-fé processual.  

(E) para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 

juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas 

e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de 

força policial. 

Gabaritos: 

28 – A 

29 – Anulada 

30 – Anulada 

31 – D 

32 – E 

33 – B 

34 – C 

35 – E 

 

71. As holdings se definem como sociedades  

(A) não operacionais, cujo patrimônio é constituído de participações em outras 

sociedades, podendo ter por objeto o exercício nestas do poder de controle ou participação 

relevante.  

(B) coligadas de fato, sendo modalidade de concentração empresarial.  

(C) nas quais a investidora tem influência significativa, qualquer que seja seu objeto ou 

finalidade.  

(D) coligadas de cujo capital outras sociedades participam com 10% (dez por cento) ou 

mais.  

(E) financeiras de investimento, sem objetivo de controle ou participação por coligação. 

 

72. A securitização de direitos creditórios do agronegócio é operação realizada por  

(A) companhia de seguros pela qual os direitos do segurado são garantidos por 

indenização caso haja inadimplemento dos adquirentes de produtos agrícolas, vendidos 

mediante emissão de títulos de crédito.  

(B) companhia securitizadora, com qualificação de instituição financeira, pela qual tais 

direitos são expressamente vinculados à emissão de uma série de títulos de crédito, 

podendo sobre eles ser instituído regime fiduciário.  

(C) companhia securitizadora, sem qualificação de instituição financeira, pela qual tais 

direitos são expressamente vinculados à emissão de uma série de títulos de crédito, não 

podendo sobre eles ser instituído regime fiduciário.  



(D) companhia de seguros pela qual obrigações do segurado são garantidas por 

indenização, caso ocorra sinistro com a perda de safra ou oscilação negativa dos preços 

dos produtos agrícolas, vendidos mediante emissão de títulos de crédito.  

(E) companhia securitizadora, sem qualificação de instituição financeira, pela qual tais 

direitos são expressamente vinculados à emissão de uma série de títulos de crédito, 

podendo sobre eles ser instituído regime fiduciário. 

 

73. A empresa individual de responsabilidade limitada  

(A) não é pessoa jurídica, porque instituída por uma única pessoa titular da totalidade do 

capital social, não se admitindo que o sujeito possua mais de um patrimônio.  

(B) é pessoa jurídica constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital 

social, devidamente integralizado, inferior a cem vezes o maior salário mínimo vigente 

no país.  

(C) é pessoa jurídica constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital 

social, devidamente integralizado, não inferior a cem vezes o maior salário mínimo 

vigente no país.  

(D) é pessoa jurídica resultante exclusivamente da resolução parcial de uma sociedade, 

quando remanescer apenas um sócio.  

(E) é pessoa jurídica constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital 

social devidamente integralizado de qualquer valor, aplicando-lhe subsidiariamente as 

regras previstas para as sociedades simples. 

 

74. São patenteáveis  

(A) as descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos. 

(B) os microrganismos transgênicos que atendam aos requisitos de novidade, atividade 

inventiva e aplicação industrial, e que não sejam mera descoberta.  

(C) as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas e qualquer criação estética.  

(D) as técnicas cirúrgicas e métodos terapêuticos e de diagnóstico para aplicação no corpo 

animal, mas não no corpo humano.  

(E) apenas as invenções que atendam os requisitos de novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial. 

 

75. Na falência, são ineficazes I. os atos praticados com a intenção de prejudicar 

credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com 

ele contratar e o prejuízo sofrido pela massa falida. II. os pagamentos de dívidas não 

vencidas realizados pelo devedor dentro do termo legal, por qualquer meio extintivo 

do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título. III. os registros de 



direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos por título oneroso ou 

gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados após a decretação da falência, 

mesmo se tiver havido prenotação anterior. IV. os pagamentos de dívidas vencidas 

e exigíveis realizado dentro do termo legal, por outra forma que não seja a prevista 

pelo contrato. V. a prática de atos a título gratuito ou a renúncia à herança ou 

legado, até 2 (dois) anos antes da decretação da falência. Está correto o que se afirma 

APENAS em  

(A) II, IV e V.  

(B) I, III e V. 

(C) II, III e IV.  

(D) I, IV e V.  

(E) III, IV e V. 

 

76. As microempresas e empresas de pequeno porte, nas licitações públicas,  

(A) são dispensadas, em qualquer fase, da apresentação de documento comprobatório de 

regularidade fiscal.  

(B) terão assegurada preferência de contratação, como critério de desempate.  

(C) não gozarão de qualquer vantagem em relação às demais empresas participantes do 

certame.  

(D) terão assegurada preferência como critério de desempate, somente na modalidade de 

pregão.  

(E) só poderão participar do certame se os demais licitantes também forem aderentes ao 

Simples Nacional. 

 

Gabaritos: 

71 – A 

72 – E 

73 – C 

74 – B 

75 – A 

76 – B 

 

 

 

 

 



TJAL 2015 – BANCA: FCC – Direito Civil, do Consumidor e Empresarial 

1. Os termos que obtiveram na linguagem jurídica um significado específico, como, 

por exemplo, contrato, crédito, impugnabilidade, nulidade de um negócio jurídico, 

herança, legado, são usados nas leis, na maioria das vezes, com este significado 

especial. Deste modo, eliminam-se inúmeras variantes de significado do uso 

linguístico geral e o círculo dos possíveis significados, adentro do qual se háse 

proceder à selecção com base noutros critérios, estreita-se em grande medida. Com 

o esclarecimento do uso linguístico jurídico preciso, a interpretação pode, em certas 

ocasiões, chegar ao seu termo, a saber, quando nada indicie no sentido de que a lei 

se desviou, precisamente nesta passagem, daquele uso. (LARENZ, Karl. 

Metodologia da Ciência do Direito. Tradução de José Lamego. Fundação Calouste 

Gulbenkian 2. ed. Lisboa, 1989. p. 386) Esse texto corresponde  

(A) à interpretação lógica da lei.  

(B) aos usos e costumes como fonte interpretativa do direito.  

(C) à interpretação literal da lei.  

(D) à analogia.  

(E) à interpretação sistemática da lei. 

 

2. São pessoas jurídicas de direito público externo  

(A) a União e os Estados federados, quando celebram contratos internacionais.  

(B) somente os organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas.  

(C) apenas os Estados estrangeiros.  

(D) os Estados estrangeiros e a União.  

(E) os Estados estrangeiros e aquelas regidas pelo direito internacional público. 

 

3. Aqueles que, por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade, são 

considerados  

(A) relativamente incapazes, para os quais será nomeado curador que os assistirá, após 

sofrerem interdição.  

(B) plenamente capazes, todavia para eles será nomeado curador.  

(C) relativamente incapazes, mas não sofrerão interdição, sendo-lhes nomeado curador. 

(D) absolutamente incapazes, porém não precisarão sofrer interdição, sendo-lhes 

nomeado curador.  

(E) absolutamente incapazes, para cuja representação será nomeado curador, depois de 

sofrerem interdição. 

 



4. Apresentada para inscrição escritura pública de instituição de bem de família, se 

houver reclamação por algum credor do instituidor, o Oficial do Registro de Imóveis  

(A) inscreverá a escritura de instituição, representando ao juiz competente, para que 

julgue a reclamação e se ela for julgada procedente cancelará a inscrição.  

(B) suscitará dúvida perante o juiz competente, podendo o instituidor apresentar 

contestação e se o juiz a julgar procedente não se promoverá a inscrição.  

(C) restituirá a escritura com a declaração de haver suspenso o registro, cancelando a 

prenotação, mas o instituidor poderá requerer ao juiz que ordene o registro, sem embargo 

da reclamação, e se o juiz determinar que se proceda ao registro, ressalvará ao reclamante 

o direito de recorrer à ação competente para anular a instituição ou de fazer execução 

sobre o prédio instituído, na hipótese de tratar-se de dívida anterior e cuja solução se 

tornou inexequível em virtude do ato da instituição.  

(D) suscitará dúvida perante o juiz competente, podendo o instituidor apresentar 

contestação, mas o juiz poderá, mesmo julgando-a procedente, determinar que se proceda 

ao registro, ressalvará ao reclamante o direito de recorrer à ação competente para anular 

a instituição ou de fazer execução sobre o prédio instituído, na hipótese de tratar-se de 

dívida anterior, e cuja solução se tornou inexequível em virtude do ato da instituição.  

(E) restituirá a escritura com a declaração de haver suspenso o registro, cancelando a 

prenotação e remetendo o instituidor e o credor reclamante às vias judiciais ordinárias. 

 

5. Em comentário ao Código Civil de 1916, escreveu Carpenter (Manual do Código 

Civil Brasileiro. Paulo de Lacerda, v. IV. p. 208. Jacintho Ribeiro dos Santos Editor, 

1919): Desde as considerações introductorias desta obra (ns. 1-19, acima) viemos 

sempre salientando que a prescripção extinctiva era um instituto peculiar às acções, 

a saber, que ella extinguia acções, e somente acções. E ainda há pouco (n. 59), 

voltámos ao assumpto e lhe dedicámos as ultimas ponderações. Dada essa 

orientação, claro se torna que, mesmo antes de o externarmos, já está patente o nosso 

modo de pensar acerca do assumpto, a saber − as excepções não estão sujeitas a 

prescrever: são imprescritíveis. No Código Civil de 2002, a matéria foi resolvida de 

modo  

(A) diferente, porque pela prescrição extingue-se a pretensão e a exceção prescreve no 

mesmo prazo em que a pretensão.  

(B) parcialmente diferente, porque pela prescrição extingue-se a ação, extinguindo-se o 

direito pela decadência e no mesmo prazo da ação extingue-se a exceção.  

(C) idêntico, porque a prescrição extingue a ação, enquanto a decadência extingue o 

direito e as exceções são imprescritíveis.  

(D) idêntico, porque a prescrição extingue a ação, enquanto a decadência extingue o 

direito, e nada dispôs sobre a prescrição das exceções.  

(E) parcialmente diferente, porque pela prescrição extingue-se a pretensão e a exceção é 

imprescritível. 



6. É anulável  

(A) o negócio que tenha por objetivo fraudar lei imperativa.  

(B) o contrato que tem por objeto herança de pessoa viva.  

(C) a troca de bens com valores desiguais entre ascendentes e descendentes sem o 

consentimento dos outros descendentes.  

(D) o negócio jurídico simulado.  

(E) o negócio proibido por lei, que não lhe comina sanção. 

 

7. Em ação de investigação de paternidade, recusando-se o suposto pai a submeter-

se a exame de DNA,  

(A) poderá ele aproveitar-se de sua recusa, porque haverá apenas presunção relativa de 

paternidade.  

(B) não poderá aproveitar-se da recusa, mas não corre contra ele presunção absoluta de 

paternidade.  

(C) não poderá ser suprida a prova que se pretendia obter com o exame.  

(D) corre contra ele presunção absoluta de paternidade.  

(E) não poderá ele produzir qualquer outra prova que infirme a paternidade.  

 

8. O direito à liberdade da pessoa idosa compreende  

(A) o direito de ingressar gratuitamente em todas as salas de espetáculo ou de diversão.  

(B) a isenção de comparecer em juízo para depor em assuntos de Direito de Família.  

(C) a prerrogativa de não sofrer prisão civil, mesmo que seja devedor de alimentos.  

(D) o direito de não sofrer interdição, exceto no caso de loucura furiosa.  

(E) a faculdade de buscar refúgio. 

 

9. Um agricultor encontrou um carneiro perdido depois de evadir do aprisco e 

recusando-se as autoridades a abrigálo, passou a alimentá-lo e dele cuidar. Passados 

seis meses, o dono, descobrindo seu paradeiro, foi buscá-lo, sendo-lhe imediatamente 

entregue, porém cobrado das despesas comprovadamente realizadas, por quem o 

encontrara. Nesse caso, o dono do carneiro  

(A) apenas terá de pagar uma recompensa a seu critério, mas não as despesas.  

(B) nada terá de pagar ao agricultor, porque a hipótese configura obrigação natural, cujo 

ressarcimento não pode ser coercitivamente exigido.  



(C) deverá ressarcir o agricultor das despesas que teve, porque houve gestão de negócio, 

que não se presume gratuita.  

(D) deverá pagar ao agricultor as despesas que teve, e este poderá cobrá-las com 

fundamento na vedação de enriquecimento sem causa.  

(E) só terá de ressarcir o agricultor, se houver feito publicamente promessa de 

recompensa. 

 

10. No contrato de locação predial urbana  

(A) salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias 

introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, 

desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.  

(B) as partes não podem dispor a respeito da indenização por benfeitorias, devendo seguir 

só o que a lei estabelece.  

(C) as benfeitorias necessárias introduzidas, ainda que não autorizadas pelo locador, bem 

como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito 

de retenção, não sendo permitida cláusula em sentido contrário, quando tratar de locação 

de imóvel residencial.  

(D) as benfeitorias voluptuárias não são indenizáveis, podendo ser levantadas pelo 

locatário, finda a locação, ainda que sua retirada afete a estrutura ou a substância do 

imóvel, mas, neste caso, poderá o locador optar pela indenização.  

(E) somente são indenizáveis as benfeitorias necessárias, independentemente de 

autorização do locador, não se admitindo cláusula em sentido contrário. 

 

11. A responsabilidade civil decorrente do abuso do direito  

(A) determina indenização material, independentemente de comprovação de prejuízo.  

(B) não acarreta consequência pecuniária, se não houver dano moral.  

(C) rege-se pelo critério subjetivo, só sendo indispensável o dano.  

(D) rege-se pelo critério subjetivo, sendo indispensável o dano apenas quando 

configurado dolo.  

(E) independe de comprovação de culpa. 

 

12. A propriedade do solo  

(A) abrange a do subsolo apenas para explorar os recursos minerais de emprego imediato 

na construção civil, desde que não submetidos a transformação industrial.  

(B) abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em altura e profundidade úteis 

ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas, 



por terceiros, a uma altura ou profundidade tais, que não tenha ele interesse legítimo em 

impedi-las.  

(C) não abrange a do subsolo, por isso o proprietário não pode opor-se a atividades que 

sejam realizadas por terceiros no subsolo, ainda que tenha interesse em impedi-las.  

(D) não abrange a do espaço aéreo, mas abrange a do subsolo.  

(E) não abrange a do espaço aéreo e o subsolo correspondentes, em qualquer altura ou 

profundidade, mesmo que úteis ao seu exercício, podendo, entretanto, obter autorização 

administrativa para sua utilização, desde que não prejudique terceiros ou o interesse 

público. 

 

13. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em 

virtude de algum direito  

(A) pessoal ou real anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor 

direto defender a sua posse contra o indireto, não podendo, porém, defender sua posse 

contra o que teve posse direta.  

(B) real não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto 

defender a sua posse contra o indireto, mas esse mesmo direito não terá, se a posse direta 

advier de direito pessoal.  

(C) pessoal ou real não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor 

direto defender a sua posse contra o indireto.  

(D) pessoal não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto 

defender a sua posse contra o indireto, mas esse mesmo direito não terá se a posse direta 

advier de direito real.  

(E) pessoal ou real anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor 

direto defender a sua posse contra o indireto, bem como defender a sua posse contra o 

que teve posse direta. 

 

14. A respeito do casamento putativo, é correto afirmar que  

(A) não encontra previsão legal, sendo criação da jurisprudência, para regularizar a posse 

do estado de casado.  

(B) produz todos os efeitos, embora nulo ou anulável, independentemente de boa-fé de 

um ou de ambos os cônjuges, tendo em vista a necessidade de segurança jurídica em 

matéria de casamento.  

(C) se não for nulo, mas apenas anulável, se contraído de boa-fé, por ambos os cônjuges, 

o casamento, em relação a estes como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da 

sentença anulatória.  



(D) embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, o 

casamento, em relação a estes como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da 

sentença anulatória.  

(E) não produz nenhum efeito, porque o casamento se regula por normas de ordem 

pública. 

 

15. Morrendo alguém, sem deixar testamento, e possuindo como únicos parentes 

vivos o filho e a neta, ambos de um primo irmão, os bens do falecido serão destinados 

(A) ao filho do primo irmão e à neta do primo irmão, que herdarão por estirpe e por cabeça 

respectivamente.  

(B) ao filho do primo irmão e à neta do primo irmão, que herdarão por cabeça e por 

estirpe, respectivamente.  

(C) ao filho do primo irmão.  

(D) ao filho e à neta do primo irmão, em partes iguais.  

(E) ao Município em que se encontrarem 

 

Gabaritos: 

01 – C 

02 – E 

03 – D 

04 – C 

05 – A 

06 – C 

07 – B 

08 – E 

09 – D 

10 – A 

11 – E 

12 – B 

13 - C  

14 – D 

15 – E 

28. Nas relações de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica é 

regulada pela teoria  

(A) menor da desconsideração, operando-se apenas se provada fraude ou abuso, tal como 

nas relações civis.  

(B) menor da desconsideração, operando-se, dentre outras hipóteses, com a mera prova 

de insolvência da pessoa jurídica, ao contrário das relações de natureza civil, às quais se 

aplica a teoria maior da desconsideração.  



(C) maior da desconsideração, operando-se apenas se provada fraude ou abuso, tal como 

ocorre nas relações civis.  

(D) maior da desconsideração, operando-se, dentre outras hipóteses, com a mera prova 

de insolvência da pessoa jurídica, tal como nas relações civis.  

(E) maior da desconsideração, operando-se, dentre outras hipóteses, com a mera prova de 

insolvência da pessoa jurídica, ao contrário das relações de natureza civil, às quais se 

aplica a teoria menor da desconsideração. 

 

29. Paulo foi vítima de fraude em que terceiros, utilizando-se de documentos 

extraviados, realizaram operações financeiras e sacaram, na boca do caixa, os 

recursos que mantinha em conta-corrente. A instituição financeira  

(A) não terá que indenizar Paulo, porque a culpa exclusiva da vítima é excludente da 

responsabilidade civil.  

(B) não terá que indenizar Paulo, porque o fato constitui fortuito interno.  

(C) não terá que indenizar Paulo, porque a culpa de terceiro é excludente da 

responsabilidade civil.  

(D) deverá indenizar Paulo, respondendo objetivamente.  

(E) deverá indenizar Paulo, respondendo subjetivamente, por culpa presumida. 

 

30. Conceituada fabricante de motocicletas veiculou publicidade com os dizeres: 

MOTOCICLETAS SEMINOVAS GARANTIDAS PELA MELHOR 

MONTADORA DO PAÍS. Atraído pela publicidade, Marcus adquiriu uma 

motocicleta seminova de concessionária da marca. Entretanto, o bem apresentou 

defeitos logo depois da aquisição, os quais não foram sanados pela concessionária 

nem pela fabricante. Marcus ajuizou ação contra a fabricante e a concessionária, 

sustentando serem solidariamente responsáveis pela substituição do produto, no que 

está  

(A) equivocado, pois, embora a publicidade vincule, é subsidiária a reponsabilidade do 

fabricante pelo vício do produto.  

(B) equivocado, pois a garantia contra os vícios não abrange produtos usados. 

 (C) correto, pois a publicidade vincula e é solidária a responsabilidade pelo vício do 

produto.  

(D) correto, pois a publicidade vincula e é solidária a responsabilidade pelo fato do 

produto.  

(E) equivocado, pois, embora a publicidade vincule, é solidária apenas a responsabilidade 

pelo fato do produto. 

 



31. Joana contratou TV por assinatura e, apesar de utilizar regularmente o serviço, 

acabou por tornar-se inadimplente. Em razão das dívidas, passou a receber 

mensagens frequentes, inclusive por SMS no celular. Em uma delas, liase a seguinte 

frase: quem não paga é caloteiro e tem final infeliz. Humilhada, ajuizou ação no 

âmbito da qual requereu a condenação da empresa ao pagamento de compensação 

por danos morais e à devolução em dobro das quantias que lhe foram cobradas. A 

empresa contestou alegando ter agido em exercício regular de direito e apresentou 

reconvenção pugnando pela condenação de Joana ao pagamento do débito acrescido 

de multa moratória de 10%, conforme previsto em contrato. Caso se convença do 

abuso na forma de cobrança, o juiz deverá julgar  

(A) parcialmente procedentes os pedidos inicial e reconvencional, condenando a empresa 

a compensar Joana por danos morais e condenando Joana a pagar à empresa o débito em 

atraso, acrescido de multa moratória, que deverá reduzir de para 2% apenas se tiver 

havido pedido expresso nesse sentido.  

(B) totalmente procedentes os pedidos inicial e reconvencional, condenando a empresa a 

compensar Joana por danos morais e a devolver em dobro os valores que lhe foram 

cobrados, porém abatidos do débito em atraso, que Joana deverá pagar à empresa.  

(C) totalmente procedente o pedido inicial e improcedente o reconvencional, condenando 

a empresa a compensar Joana por danos morais e a devolver em dobro os valores que lhe 

foram cobrados.  

(D) parcialmente procedentes os pedidos inicial e reconvencional, condenando a empresa 

a compensar Joana por danos morais e condenando Joana a pagar à empresa o débito em 

atraso, acrescido de multa moratória, que deverá reduzir de ofício para 2%.  

(E) parcialmente procedente o pedido inicial e totalmente procedente o reconvencional, 

condenando a empresa a compensar Joana por danos morais e condenando Joana a pagar 

à empresa o débito em atraso, acrescido de multa moratória de 10%. 

 

32. Em razão de defeito oculto nos rolamentos de veículo 0 km que adquiriu, em 

15/05/2012, da concessionária Autocarros, em 20/05/2012 João sofreu acidente 

automobilístico que lhe causou lesões corporais. Buscando ver-se indenizado, em 

29/05/2015 ajuizou ação contra a Autocarros, que, em contestação, alegou 

prescrição, a qual  

(A) se consumou, pois é de 3 anos a pretensão à reparação pretendida por João, contados 

do conhecimento do dano e sua autoria.  

(B) não se consumou, pois prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pretendida por 

João, contados da realização do negócio que deu causa ao dano.  

(C) se consumou, pois prescreve em 90 dias a pretensão à reparação pretendida por João, 

no caso de produtos duráveis, contados do conhecimento do dano e sua autoria.  

(D) se consumou, pois é de 3 anos a pretensão à reparação pretendida por João, contados 

da realização do negócio que deu causa ao dano.  



(E) não se consumou, pois prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pretendida por 

João, contados do conhecimento do dano e sua autoria. 

 

33. Considere as situações descritas abaixo:  

I. A fim de maximizar lucro, restaurante triplica o valor cobrado pelos pratos 

servidos no estabelecimento.  

II. Em razão de desavença pessoal, fornecedor de material de construção se recusa 

a vender bens a consumidor que se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento.  

III. Em razão de débito que o consumidor reconhece existir, fornecedora de serviços 

encaminha-lhe notificação concedendo prazo para o pagamento sob pena de serem 

adotadas medidas judiciais.  

IV. Quando da celebração de contrato de mútuo, banco oferece ao consumidor a 

contratação de seguro. São abusivas as práticas descritas em  

(A) I, III e IV, apenas.  

(B) I e II, apenas.  

(C) II, III e IV, apenas.  

(D) I e III, apenas.  

(E) I, II, III e IV. 

 

34. Maria adquiriu, pela internet, vestido que utilizaria no casamento de seu filho. 

Ao receber o produto, embora tenha constatado ser de boa qualidade, concluiu não 

ter gostado da cor. Por esta razão, no dia em que o recebeu, contatou o site de 

compras postulando o desfazimento do negócio, com a devolução da quantia paga. 

O site, porém, afirmou que desfaz negócios apenas em caso de produtos defeituosos, 

e que a responsabilidade por atender o pedido de Maria seria do fabricante do 

vestido, conforme disposto nos termos e condições aceitos quando da realização da 

compra. Alegou ainda que, para exercer direito de arrependimento, Maria deveria 

ter contratado serviço de garantia complementar oferecido pela empresa. A loja 

virtual  

(A) deverá aceitar o vestido e devolver o dinheiro com atualização, sendo nula a cláusula 

que transfere ao fabricante referida responsabilidade, a qual não é afastada pela 

possibilidade de contratação de garantia contratual.  

(B) não terá que aceitar o vestido e devolver o dinheiro, pois Maria não adquiriu garantia 

contratual oferecida pela empresa, optando por pagar menos e devendo arcar com as 

consequências de sua decisão.  

(C) não terá que desfazer o negócio, pois o direito de arrependimento garante apenas a 

troca do bem, não a devolução das quantias pagas.  



(D) não terá que desfazer o negócio, tendo em vista que o Código de Defesa do 

Consumidor garante este direito somente no caso de produtos defeituosos.  

(E) poderá, por liberalidade, apenas, aceitar o vestido e devolver o dinheiro com 

atualização, embora possa transferir ao fabricante referida responsabilidade, eximindo-se 

de cumpri-la. 

 

35. Cleonice ajuizou ação de obrigação de fazer contra operadora de plano de saúde. 

Requereu a realização de cirurgia ortopédica de emergência para colocação de 

prótese importada. Pugnou pela concessão de liminar, comprovando periculum in 

mora. Extrajudicialmente, a operadora de plano de saúde havia negado a cobertura 

afirmando inexistir tal previsão em contrato. Convencendo-se de que Cleonice 

possui direito à realização da cirurgia, o juiz  

(A) determinará, necessariamente, a realização de audiência de justificação, na qual, 

depois de ouvida a operadora de saúde, concederá a liminar pleiteada para determinar a 

realização da cirurgia, impondolhe multa diária, de ofício, a fim de assegurar a efetividade 

do provimento.  

(B) concederá a liminar pleiteada para determinar a realização da cirurgia, 

independentemente de justificação prévia, impondo multa diária à operadora de saúde a 

fim de assegurar a efetividade do provimento apenas se Cleonice tiver formulado pedido 

expresso nesse sentido.  

(C) determinará, necessariamente, a realização de audiência de justificação, na qual, 

depois de ouvida a operadora de saúde, concederá a liminar pleiteada para determinar a 

realização da cirurgia, impondolhe multa diária a fim de assegurar a efetividade do 

provimento apenas se Cleonice tiver formulado pedido expresso nesse sentido.  

(D) mandará citar a operadora de saúde, a fim de, exercido o contraditório, determinar a 

realização da cirurgia, não podendo conceder liminar, que esgotaria o objeto da lide.  

(E) concederá a liminar pleiteada para determinar a realização da cirurgia, 

independentemente de justificação prévia, impondo multa diária à operadora de saúde, de 

ofício, a fim de assegurar a efetividade do provimento. 

 

Gabaritos: 

28 – B 

29 – B 

30 – C 

31 – D 

32 - E 

33 – B 

34 – A 

35 – E 

 



71. A Sociedade Anônima  

(A) tem como pressuposto essencial os valores mobiliários de sua emissão admitidos 

necessariamente à negociação em bolsa de valores ou no mercado de balcão.  

(B) é sempre empresária, mesmo que seu objeto seja atividade econômica civil, por 

exemplo, uma companhia constituída só por dentistas para a prestação de serviços de 

odontologia pelos próprios acionistas.  

(C) é a única modalidade de sociedade por ações prevista no direito brasileiro.  

(D) não admite a penhora de suas ações em execução promovida contra um acionista, em 

razão do interesse patrimonial dos demais acionistas.  

(E) é formada por ações, cujo preço de emissão confunde-se com seu valor nominal ou 

de negociação em bolsa de valores. 

 

72. Relativamente ao estabelecimento empresarial, considere:  

I. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do 

estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à 

margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro 

Público de Empresas Mercantis, e de publicado na Imprensa Oficial.  

II. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia 

da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do 

consentimento destes, somente de modo expresso, em trinta dias a partir de sua 

notificação.  

III. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos 

anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o 

devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto 

aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.  

IV. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode 

fazer concorrência ao adquirente, nos três anos subsequentes ao registro da 

transferência.  

V. É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. Está correto o que se 

afirma APENAS em  

(A) II, III e IV.  

(B) II, III, IV e V.  

(C) I, III e V.  

(D) I, II, IV e V.  

(E) I, III, IV e V. 

 



73. No tocante ao cheque, é INCORRETO afirmar:  

(A) O banco sacado responde por ato ilícito que venha a praticar, mas não pode assumir 

qualquer obrigação cambial referente a cheques sacados por seus correntistas.  

(B) O sacado não pode aceitar um cheque, mas pode endossá-lo a terceiros.  

(C) Somente o cheque nominativo ainda não endossado comporta seu visamento, que não 

equivale ao aceite.  

(D) O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque e, salvo estipulação em 

contrário, o endossante garante o pagamento.  

(E) Um cheque pós-datado é pagável em sua apresentação, à vista, mesmo que esta se dê 

em data anterior àquela indicada como a de sua emissão. 

 

74. No que se refere a protesto de títulos,  

(A) não responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe, 

por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, 

cabendo ao suposto devedor exigir o valor reparatório diretamente dos endossantes.  

(B) aquele tirado por falta de aceite poderá ser efetuado antes ou após o vencimento da 

obrigação, desde que após o decurso do prazo legal para o ato de aceite.  

(C) será ele tirado exclusivamente por falta de pagamento ou de aceite.  

(D) o pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito 

diretamente no tabelionato competente e não poderá ser recusado, se oferecido dentro do 

prazo legal, no tabelionato de protesto competente e no horário de funcionamento dos 

serviços.  

(E) após o vencimento da obrigação, o protesto poderá ser efetuado por falta de 

pagamento ou aceite, sendo defesa a lavratura e registro do protesto por motivo não 

previsto na lei cambial. 

 

75. No tocante às duplicatas, considere: 

 I. É lícito ao comprador resgatar a duplicata antes de aceitá-la ou antes da data do 

vencimento.  

II. A duplicata não admite reforma ou prorrogação do prazo de vencimento, sendo 

necessária a emissão de novo título para esses fins.  

III. O pagamento da duplicata poderá ser assegurado por aval, desde que prestado 

anteriormente ao vencimento do título.  

IV. A duplicata é protestável por falta de aceite, de devolução ou pagamento.  

Está correto o que se afirma APENAS em  

(A) I e IV.  



(B) II, III e IV.  

(C) I, III e IV.  

(D) I, II e III.  

(E) II e III. 

 

Gabaritos: 

71 - B 

72 – C 

73 – B 

74 – D 

75 – A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TJRR 2015 – BANCA: FCC – Direito Civil, do Consumidor e Empresarial 

1. Considere o seguinte texto: Conforme foi visto, em regra, uma lei só se revoga por 

outra. Dificilmente, entretanto, se poderá traçar de imediato a linha divisória entre 

o império da lei antiga e o da lei nova que a tenha revogado ou derrogado. Relações 

jurídicas existirão sempre, de tal natureza, que, entabuladas embora no regime do 

velho estatuto, continuarão a surtir efeitos quando o diploma revogador já esteja em 

plena vigência. Outras, de acabamento apenas começado, terão sido surpreendidas 

por nova orientação inaugurada pelo legislador. Por outro lado, tal pode ser o teor 

do estatuto novo, que as situações que pretenda abranger mais parecerão 

corresponder ao império do diploma revogado. Ora, é exatamente a esse 

entrechoque dos mandamentos da lei nova com os da lei antiga, que se denomina 

conflito das leis no tempo. (FRANÇA, R. Limongi. Manual de Direito Civil. v. 1. p. 

37. 4. ed. Revista dos Tribunais, 1980). A legislação brasileira sobre essas questões 

dispõe que  

(A) a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, salvo 

nas matérias de ordem pública, em que sempre prevalecerá a lei nova.  

(B) a lei em nenhuma hipótese terá efeito retroativo, embora nada disponha sobre sua 

aplicação às situações pendentes.  

(C) cabe ao juiz decidir por equidade, nada prescrevendo sobre elas.  

(D) a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito 

adquirido e a coisa julgada.  

(E) a lei terá efeito imediato e geral, proibindo, em qualquer circunstância, sua 

retroatividade 

 

2. Joana e Pedro, casados sob o regime da comunhão universal de bens, tiveram 

apenas um filho, José. Pedro embarcou em uma aeronave que desapareceu, havendo 

prova de que se acidentara, mas a aeronave não foi encontrada, dando as 

autoridades por cessadas as buscas. Alguns meses depois, José, com trinta anos, 

solteiro e sem descendente, saiu em viagem, da qual voltaria em trinta dias, não 

deixando procurador; entretanto, não retornou, sendo considerado desaparecido 

pelas autoridades policiais. Pedro e José possuíam bens, e Joana, pretendendo 

arrecadá-los, administrá-los e neles suceder, poderá  

(A) requerer a declaração de morte presumida de Pedro ao juiz, que fixará a data provável 

do falecimento, sendo a meação atribuída a ela e a herança a José, em processo de 

inventário, bem como, pedir a declaração de ausência de José, cuja sucessão provisória 

se abrirá decorrido um ano da arrecadação de seus bens, mas a sucessão definitiva se 

abrirá dez anos depois de passada em julgado a sentença que conceder a sucessão 

provisória.  

(B) requerer a declaração de morte presumida de Pedro e de José ao juiz, que fixará as 

datas prováveis dos falecimentos, sendo a meação decorrente da morte do cônjuge e a 

herança, pela morte do filho, atribuídas a ela em processo de inventário.  



(C) apenas requerer a arrecadação dos bens de José e de Pedro, sendo nomeada curadora, 

até que se abra a sucessão definitiva deles, dez anos depois de passada em julgado a 

sentença que conceder a sucessão provisória, ou quando completarem oitenta anos e fizer 

cinco anos das últimas notícias de cada um deles, quando, então, todos os bens serão 

atribuídos a Joana, em processo de inventário.  

(D) somente requerer a arrecadação dos bens de José e de Pedro, sendo nomeada 

curadora, até que, decorridos dois anos do desparecimento da aeronave em que Pedro se 

encontrava e dez anos do desaparecimento de José, seja possível requerer ao juiz a 

abertura da sucessão definitiva de ambos, quando, então, seus bens serão atribuídos a 

Joana, independentemente da realização de inventário, suprido pela arrecadação.  

(E) somente pedir ao juiz um alvará para administrar, como curadora, os bens de ambos 

e, se necessária a venda, requerer alienação judicial, porque o ausente se considera 

absolutamente incapaz, até que o juiz declare a morte presumida de ambos, decorridos 

dez anos de seus desaparecimentos, e possam abrir-se os respectivos inventários, nos 

quais todos os bens remanescentes serão atribuídos a Joana. 

 

3. NÃO podem ser objeto de alienação:  

(A) os imóveis considerados por lei como bem de família.  

(B) em nenhuma hipótese, os bens públicos de uso especial e os dominicais.  

(C) os frutos e produtos não separados do bem principal. 

(D) a herança de pessoa viva e os bens impenhoráveis por disposição testamentária.  

(E) os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial, enquanto conservarem 

legalmente essa qualificação. 

4. A respeito da prescrição e da decadência considere as seguintes afirmações:  

I. A prescrição e a decadência fixadas em lei são irrenunciáveis.  

II. A decadência convencional pode ser alegada pela parte a quem aproveita somente 

dentro do prazo da contestação, mas a decadência legal pode ser alegada a qualquer 

tempo no processo e o juiz dela deverá conhecer de ofício.  

III. O juiz pode, de ofício, reconhecer a prescrição, ainda que a pretensão se refira 

a direitos patrimoniais, mas não pode, de ofício, suprir a alegação, pela parte, de 

decadência convencional.  

IV. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que 

impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. 

 V. Não corre prescrição pendente condição suspensiva ou ação de evicção.  

Está correto o que se afirma APENAS em  

(A) II, III e IV.  

(B) I, II e III.  



(C) III, IV e V.  

(D) I, II e IV.  

(E) II, IV e V. 

 

5. Os menores Joaquim, com dezessete anos e João, com dezesseis anos de idade, 

causaram lesões corporais em um transeunte, quando praticavam esporte violento, 

tendo o pai deles, Manoel, sido condenado a pagar os danos. Nesse caso, Manoel  

(A) só poderá reaver de João, depois que ele atingir a maioridade, metade do que pagou, 

porque era relativamente incapaz quando praticou o ato ilícito.  

(B) não poderá reaver dos filhos o que pagou a título de indenização, mesmo depois de 

eles atingirem a maioridade.  

(C) poderá reaver de ambos o que pagou a título de indenização, mas não incidirá correção 

monetária, nem vencerão juros, até que cada um deles atinja a maioridade.  

(D) não poderá reaver o que pagou a título de indenização, mas esses filhos terão de trazer 

à colação o que o pai despendeu, se houver outro irmão, a fim de se igualarem as 

legítimas.  

(E) poderá reaver de ambos os filhos o que pagou a título de indenização com correção 

monetária, mas sem acréscimo de juros, mesmo depois que atingirem a maioridade.  

 

6. Considera-se título ao portador  

(A) qualquer título de crédito eletrônico.  

(B) a nota promissória.  

(C) a letra de câmbio.  

(D) somente o cheque que não for nominativo.  

(E) o bilhete de loteria. 

 

7. Qualquer que seja o regime de bens do casamento, tanto o marido quanto a 

mulher podem livremente  

(A) reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro 

cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço 

comum destes, se o casal estiver separado de fato por mais de cinco anos.  

(B) alienar os bens imóveis gravados com cláusula de incomunicabilidade.  

(C) prestar fiança ou aval, desde que o valor por que se obriga não supere o de seus bens 

particulares.  



(D) comprar a crédito as coisas necessárias à economia doméstica, mas não poderão obter 

por empréstimo as quantias necessárias para sua aquisição.  

(E) propor ação de usucapião de bem imóvel. 

 

8. Roberto e Marieta possuem os filhos Marcos, com vinte e cinco anos, Antonio, 

com vinte anos e Mônica, com doze anos de idade. Os pais, pretendendo vender um 

imóvel para Marcos,  

(A) terão de pedir a venda judicial, em que Marcos poderá exercer o direito de preferência.  

(B) deverão obter o consentimento de Antonio, sem o qual a venda será nula, mas não 

precisarão do consentimento de Mônica, que é absolutamente incapaz.  

(C) não poderão realizar o negócio enquanto Mônica for absolutamente incapaz, devendo 

aguardar que ela complete dezesseis anos para ser emancipada e consentir na venda, 

juntamente com Antonio.  

(D) deverão obter o consentimento de Antonio e de Mônica, sendo que, para esta, terá de 

ser dado curador especial pelo juiz.  

(E) poderão fazê-lo livremente, se o valor desse imóvel não exceder o disponível, mas se 

o exceder dependerão do consentimento de Antonio, que, necessariamente, figurará na 

escritura como curador especial de Mônica. 

 

9. O direito a alimentos que têm os filhos é  

(A) renunciável, se tiverem, comprovadamente, recursos financeiros decorrentes de 

sucessão hereditária.  

(B) irrenunciável, embora possam não exercê-lo, sendo o respectivo crédito insuscetível 

de cessão, compensação ou penhora.  

(C) irrenunciável, mas pode ser objeto de cessão, para atender a obrigações assumidas 

com sua educação ou tratamento de saúde.  

(D) renunciável, quando se tornarem relativamente incapazes, porque a partir dos 

dezesseis anos lhes é permitido o exercício de trabalho ou profissão.  

(E) irrenunciável e o respectivo crédito insuscetível de cessão, embora possa ser 

compensado com suas dívidas ao alimentante. 

 

10. Ao discorrer sobre as obrigações sem prazo, Agostinho Alvim exemplifica: ...se 

o devedor confessa dever certa soma que restituirá quando lhe fôr pedida, ou no 

caso da doação de um terreno, tendo o donatário aceito o encargo de construir, sem 

que entretanto se haja estipulado prazo. Em tais casos, a obrigação não se vence pelo 

decurso do tempo, por mais longo que êle seja (Da Inexecução das Obrigações e suas 

consequências. p. 123. 4. ed. Saraiva, 1972). Não obstante isso, pôde ele concluir que  



(A) o remédio do credor está na interpelação, notificação ou protesto, para dar início à 

mora do devedor.  

(B) nesses casos o negócio jurídico é nulo, por faltar-lhe elemento essencial.  

(C) a obrigação é impossível. 

 (D) apesar de a dívida não achar-se vencida pode ela ser cobrada imediatamente e sem 

necessidade de interpelação, notificação ou protesto, com base nos contratos celebrados.  

(E) o credor somente poderá demandar o devedor com base no princípio que veda o 

enriquecimento sem causa, porque os contratos celebrados são ineficazes. 

 

11. Mediante promessa de compra e venda de imóvel, em que se não pactuou 

arrependimento, celebrado por instrumento particular, o promitente comprador  

(A) adquire direito real à sua aquisição, desde que seja imitido na posse.  

(B) não poderá adquirir direito real à sua aquisição, pois é necessária a escritura pública.  

(C) adquire legalmente direito real à sua aquisição se o instrumento foi registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis.  

(D) não adquirirá direito real à aquisição do imóvel antes que ocorra o pagamento integral 

do preço.  

(E) adquire direito real à sua aquisição a partir do registro do instrumento no Cartório de 

Registro de Títulos e Documentos, porque com essa providência o contrato se presume 

conhecido por terceiros. 

 

12. Comparando-se as garantias decorrentes da alienação fiduciária de bem imóvel 

e da hipoteca, pode-se afirmar que, na alienação fiduciária,  

(A) o fiduciário transfere a propriedade resolúvel ao fiduciante, enquanto na hipoteca a 

propriedade não é transferida ao credor, mas apenas sujeita o imóvel por vínculo real ao 

cumprimento da obrigação, atribuindo ao credor título de preferência e direito de sequela.  

(B) o credor pode, uma vez consolidada a propriedade em seu nome, mantê-la em seu 

patrimônio, para quitação da dívida, sem necessidade de promoverlhe a alienação, 

enquanto na hipoteca é vedado o pacto comissório.  

(C) o fiduciante transfere a propriedade resolúvel ao fiduciário, enquanto na hipoteca a 

propriedade não é transferida ao credor, mas apenas sujeita o imóvel por vínculo real ao 

cumprimento da obrigação, atribuindo ao credor título de preferência e direito de sequela.  

(D) o credor não pode, depois de consolidada a propriedade em seu nome, mantê-la em 

seu patrimônio para quitar a dívida, devendo promover-lhe o público leilão, enquanto na 

hipoteca, salvo disposição em contrário no contrato, o credor pode ficar com o objeto da 

garantia, se a dívida não for paga no vencimento.  



(E) não pode ser credora, titular dessa garantia, pessoa física, porque ela só é atribuível 

às entidades que operam no SFI, enquanto na hipoteca o credor pode ser qualquer pessoa 

física capaz ou pessoa jurídica. 

 

13. A respeito de contratos de seguro, considere as seguintes assertivas:  

I. Nos seguros de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do 

interesse segurado no momento da contratação e a indenização não pode ultrapassar 

o valor do interesse segurado no momento do sinistro.  

II. Nos seguros de pessoas, o capital segurado é livremente estipulado pelo 

proponente, que pode contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse, com o 

mesmo ou diversos seguradores.  

III. Salvo disposição em contrário, não se admite a transferência do contrato de 

seguro de dano a terceiro com a alienação ou cessão do interesse segurado.  

IV. No seguro de vida, só podem figurar como beneficiárias pessoas que estejam sob 

a dependência econômica do segurado, exceto se se tratar de cônjuge ou 

companheiro.  

V. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital 

estipulado, para o caso de morte, não está sujeito às dívidas do segurado, nem se 

considera herança. Está correto o que se afirma APENAS em  

(A) III, IV e V.  

(B) I, III e IV.  

(C) II, III e V.  

(D) I, II, e V.  

(E) I, III e V. 

  



14. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente 

conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados,  

(A) passarão imediatamente ao patrimônio do Município em que se encontrarem, que os 

manterá sob a condição resolutiva do aparecimento de herdeiros, pelo prazo de dez anos.  

(B) ficarão sob a guarda do Município onde se encontrarem, que os administrará, até que 

seja declarada a vacância e incorporados definitivamente ao seu patrimônio.  

(C) serão declarados vacantes, tendo os possíveis herdeiros de se habilitar no prazo de 

cinco anos, a partir da abertura da sucessão, findo o qual passarão ao patrimônio do 

Município em que se encontrarem. 

 (D) consideram-se de herança jacente, da qual são excluídos os herdeiros colaterais e os 

necessários que não se habilitarem no prazo de um ano, a partir da abertura da sucessão, 

findo o qual a herança se considerará vacante e incorporada ao patrimônio do Município 

em que os bens se encontrarem. 

 (E) ficarão sob a guarda e administração de um curador até sua entrega ao sucessor, 

devidamente habilitado, ou à declaração de sua vacância.  

 

15. Na sucessão de colateral, não existindo outros parentes que prefiram na ordem 

da vocação hereditária, mas havendo do de cujus  

(A) sobrinho neto e primo-irmão, a herança será atribuída somente ao primo-irmão.  

(B) sobrinho-neto, tio-avô e primo-irmão, a herança será partilhada entre eles, por estirpe. 

 (C) tio e sobrinho, a herança será dividida entre eles.  

(D) tio e sobrinho, a herança será atribuída apenas ao tio.  

(E) sobrinho-neto, tio-avô e primo-irmão, a herança será partilhada entre eles, por cabeça 

 

Gabaritos: 

01 - D 

02 - A 

03 – E 

04 – C 

05 – B 

06 – E 

07 – A 

08 – D 

09 – B 

10 – A 

11 – C 

12 – C 

13 – D 

14 – E 



15 – E 

 

28. Nas ações em que o consumidor for parte, o juiz inverterá o ônus da prova em 

seu favor quando,  

(A) segundo as regras ordinárias de experiência, convencer-se da hipossuficiência do 

consumidor, mas desde que a prova seja útil e o fornecedor tenha meios para sua 

produção.  

(B) embasado necessariamente em prova pré-constituída, convencer-se da 

hipossuficiência do consumidor, qualquer que seja o objeto da prova, mas desde que o 

fornecedor tenha meios para sua produção.  

(C) embasado necessariamente em prova pré-constituída, convencer-se da 

hipossuficiência do consumidor, qualquer que seja o objeto da prova e ainda que o 

fornecedor não tenha meios para sua produção.  

(D) embasado necessariamente em prova pré-constituída, convencer-se da pobreza do 

consumidor, mas desde que a prova seja útil e o fornecedor tenha meios para sua 

produção.  

(E) segundo as regras ordinárias de experiência, convencer-se da pobreza do consumidor, 

qualquer que seja o objeto da prova, mas desde que o fornecedor tenha meios para sua 

produção 

 

29. Empresa “Coisa Boa” adquiriu alimentos para festa de confraternização de seus 

funcionários. A aquisição foi realizada por Maria, responsável pelo setor de 

compras. Após a festa de confraternização, todos os funcionários da empresa 

passaram mal, assim como seus familiares, descobrindo-se que os produtos 

adquiridos por Maria estavam estragados. De acordo com o Código de Defesa do 

Consumidor, para fins de responsabilização por fato do produto, considera(m)-se 

consumidor(es)  

(A) apenas Maria, que adquiriu o produto.  

(B) apenas a empresa Coisa Boa, que era destinatária final do produto.  

(C) apenas Maria, como adquirente do produto, e a empresa Coisa Boa, sua destinatária 

final.  

(D) todas as vítimas do evento danoso.  

(E) todos os funcionários da empresa Coisa Boa, porém não seus familiares 

 

30. Camila teve a perna amputada por Marcelo, médico cirurgião empregado do 

Hospital Mais Saúde. Muito abalada, ajuizou ação contra Marcelo e contra o 

Hospital Mais Saúde. Em contestação, Marcelo sustentou ter realizado o 

procedimento para salvar a vida de Camila, que estava acometida de grave infecção. 



O Hospital Mais Saúde sustentou não ter responsabilidade pela conduta de seus 

empregados. Comprovado o dano, o Hospital Mais Saúde será responsabilizado pelo 

ato de Marcelo  

(A) objetivamente, mas apenas se ficar caracterizado que há nexo entre sua conduta e a 

infecção, não respondendo por atos de terceiros, em nenhuma hipótese.  

(B) subjetivamente, mas apenas se ficar caracterizado que teve culpa direta pela infecção 

e pela contratação de Marcelo.  

(C) subjetivamente, por culpa presumida, se ficar caracterizado que Marcelo agiu com 

culpa.  

(D) objetivamente, ainda que Marcelo não tenha agido com culpa.  

(E) objetivamente, se ficar caracterizado que Marcelo agiu com culpa. 

 

31. Analise as proposições abaixo, a respeito da responsabilidade por fato e vício do 

produto:  

I. Constatado vício do produto, o consumidor pode sempre exigir, de imediato, 

alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia 

paga ou o abatimento proporcional do preço, salvo se as partes tiverem, em 

separado, convencionado cláusula estipulando exoneração à garantia legal.  

II. Em regra, o comerciante é solidariamente responsável pelos danos causados por 

produtos defeituosos.  

III. A responsabilidade pelo fato do produto é objetiva mas admite excludentes de 

responsabilização. Está correto o que se afirma APENAS em  

(A) III.  

(B) II e III.  

(C) II.  

(D) I e II.  

(E) I e III. 

 

32. Leopoldo consumiu um iogurte adquirido no supermercado Qui Tuti. O produto 

estava deteriorado, por falta de acondicionamento, o que o levou a ser hospitalizado. 

Pretende ajuizar ação contra o Supermercado Qui Tuti para ser ressarcido das 

despesas realizadas com a internação. A pretensão de Leopoldo  

(A) prescreverá em 3 anos, contados do conhecimento do dano.  

(B) decairá em 90 dias, contados da entrega do produto.  

(C) prescreverá em 5 anos, contados do conhecimento do dano.  



(D) decairá em 30 dias, contados do conhecimento do vício do produto.  

(E) prescreverá em 3 anos, contados do conhecimento do vício do produto. 

 

33. Francisco adquiriu um celular da empresa Linha Ltda. Ao ligá-lo, o aparelho 

explodiu, causando danos em Francisco, que ajuizou ação de reparação contra a 

empresa. O pedido de reparação foi julgado procedente por sentença transitada em 

julgado. Quando do cumprimento do julgado, constatou-se que a Linha Ltda. não 

possuía recursos para satisfação do débito, em razão de estado de insolvência 

causado por má administração. Descobriu-se, por outro lado, que a empresa 

Capacidade Ltda., pertencente ao mesmo grupo societário, possui recursos 

suficientes para tanto. Nesse caso, o juiz poderá 

 (A) responsabilizar subsidiariamente a empresa Capacidade Ltda., porém não 

desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Linha Ltda.  

(B) desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Linha Ltda. e responsabilizar 

subsidiariamente a empresa Capacidade Ltda.  

(C) desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Linha Ltda., porém não 

responsabilizar subsidiariamente a empresa Capacidade Ltda.  

(D) desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Linha Ltda. e responsabilizar 

solidariamente a empresa Capacidade Ltda.  

(E) de imediato, desconsiderar a personalidade jurídica de ambas as empresas, Linha 

Ltda. e Capacidade Ltda. 

 

34. Construtora Muro Alto lançou empreendimento imobiliário pelo qual se 

interessou André, especialmente pelo fato de que, em publicidade escrita, verificou 

que o imóvel contaria com ampla academia de ginástica, com os mais diversos 

aparelhos. Levando isto em conta, adquiriu uma unidade do empreendimento, por 

intermédio de imobiliária. Quando da entrega do imóvel, porém, no que seria a sala 

de ginástica, havia apenas um aparelho para exercícios abdominais. Inconformado, 

contatou a Construtora Muro Alto, que se recusou a adquirir outros aparelhos sob 

o fundamento de que a imagem constante da publicidade escrita seria meramente 

ilustrativa, conforme informado, em letras minúsculas, no verso do panfleto 

publicitário. Nesse caso, André  

(A) não possui direito fundado na publicidade escrita, a qual trouxe informação de que as 

imagens eram meramente ilustrativas.  

(B) poderá aceitar outro produto, rescindir o contrato ou exigir o cumprimento forçado 

da obrigação assumida pela Construtora Muro Alto na publicidade escrita, a qual deve 

ser clara e precisa.  

(C) poderá apenas postular perdas e danos diretamente contra a Construtora Muro Alto e 

subsidiariamente contra a imobiliária.  



(D) não possui direito fundado na publicidade escrita, pois a publicidade não vincula o 

fornecedor.  

(E) poderá apenas postular perdas e danos, contra a construtora Muro Alto e contra a 

imobiliária, que respondem solidariamente. 

 

35. A respeito da proteção ao consumidor, é correto afirmar que  

(A) os contratos obrigam o consumidor ainda que não lhe seja dada oportunidade de tomar 

conhecimento prévio de seu conteúdo.  

(B) inexiste direito de arrependimento nas relações de consumo, ainda que a compra tenha 

ocorrido fora do estabelecimento, somente se podendo realizar troca de bem em razão de 

vício do produto.  

(C) as declarações constantes de recibos e pré-contratos não vinculam o fornecedor.  

(D) as cláusulas contratuais, quando claras e precisas, são interpretadas de maneira mais 

favorável ao fornecedor.  

(E) a garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. 

 

Gabaritos: 

28 – A 

29 – D 

30 – E 

31 – A 

32 – C 

33 – B 

34 – B 

35 – E 

71. A empresa “Lojas Vende Barato”, por dificuldades de fluxo de caixa, formulou 

pedido de recuperação judicial apresentando plano que prevê a remissão de 50% de 

todas as suas dívidas. Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos contra a 

recuperanda existentes na data  

(A) do pedido, desde que já vencidos, excluindo-se os por vencer.  

(B) da assembleia-geral de credores que deliberar sobre o plano de recuperação, desde 

que constituídos posteriormente ao pedido.  

(C) do pedido, tanto os vencidos quanto os por vencer.  

(D) em que deferido o processamento da recuperação judicial, ainda que constituídos 

posteriormente ao pedido.  

(E) da assembleia-geral de credores que deliberar sobre o plano de recuperação, ainda 

que constituídos posteriormente ao pedido.  



72. O juízo da falência é uno, indivisível e universal. Nos termos da Lei no 

11.101/2005, ele é competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e 

negócios do falido,  

(A) nas quais o falido figurar como autor ou réu, ressalvadas apenas as causas trabalhistas 

e fiscais.  

(B) ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nessa lei em que o 

falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.  

(C) ressalvadas apenas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas em que o falido figurar 

como réu.  

(D) nas quais o falido figurar como réu, inclusive as causas trabalhistas e fiscais.  

(E) nas quais o falido figurar como autor ou réu, inclusive as causas fiscais, ressalvadas 

as trabalhistas. 

 

73. João subscreveu uma nota promissória em favor de Paulo. Além da denominação 

“nota promissória”, a cártula, devidamente assinada por João, contém a promessa 

pura e simples de pagar a Paulo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a indicação 

da data em que foi emitida e do lugar onde foi passada, mas não prevê nem a época 

do pagamento, nem o lugar onde este deve ser realizado. Nesse caso, a cártula  

(A) não vale como nota promissória, pois a indicação da época do pagamento é requisito 

essencial do título.  

(B) não vale como nota promissória, pois a indicação do lugar onde o pagamento deve 

ser realizado é requisito essencial do título.  

(C) vale como nota promissória, sendo que, à falta de indicação da época do pagamento, 

considera-se o título à vista.  

(D) vale como nota promissória, sendo que, à falta de indicação do lugar do pagamento, 

considera-se como tal o domicílio de Paulo, independentemente de onde o título foi 

passado.  

(E) vale como nota promissória, sendo que, à falta de indicação da época do pagamento, 

este só poderá ser exigido trinta dias após a sua apresentação ao subscritor do título. 

 

74. Analise as seguintes proposições acerca da sociedade em conta de participação:  

I. Com a inscrição do seu contrato social no registro competente, adquire 

personalidade jurídica.  

II. A atividade constitutiva do seu objeto social é exercida unicamente pelo sócio 

participante, em nome individual e sob responsabilidade própria e exclusiva dele.  

III. Sua constituição independe de qualquer formalidade e se prova por todos os 

meios de direito.  



IV. É dissolvida de pleno direito em caso de falência do sócio participante.  

V. É regida subsidiariamente pelas normas que disciplinam a sociedade simples, e a 

sua liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas, na forma da lei 

processual.  

Está correto o que se afirma APENAS em 

(A) I e II.  

(B) I e III.  

(C) II e IV.  

(D) III e V.  

(E) IV e V 

 

75. Marcos, sócio integrante de determinada sociedade limitada, faltou com os seus 

deveres sociais, mediante a reiteração de condutas desleais e graves que colocaram 

em risco a própria continuidade da empresa. Por conta disso, todos os demais sócios 

desejam excluí-lo da sociedade. Considerando-se que contrato social é omisso 

quanto à possibilidade de exclusão por justa causa, Marcos  

(A) somente poderá ser excluído da sociedade judicialmente, mediante iniciativa da 

maioria dos demais sócios.  

(B) poderá ser excluído da sociedade extrajudicialmente, mediante alteração do contrato 

social, desde que a exclusão seja aprovada por sócios titulares de pelo menos 2/3 (dois 

terços) do capital social.  

(C) não poderá ser excluído da sociedade, nem mesmo judicialmente, pois a exclusão por 

justa causa depende de previsão expressa do contrato social.  

(D) somente poderá ser excluído da sociedade judicialmente, mediante iniciativa de 

sócios titulares de pelo menos 3/4 (três quartos) do capital social.  

(E) poderá ser excluído da sociedade extrajudicialmente, mediante alteração do contrato 

social, desde que a exclusão seja aprovada por sócios titulares de mais da metade do 

capital social. 

 

Gabaritos: 

71 – C 

72 – B 

73 – C 

74 – D 

75 – A 
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1. Quando o testamento foi aberto, Rubião quase caiu para trás. Advinhas por quê. 

Era nomeado herdeiro universal do testador. Não cinco, nem dez, nem vinte contos, 

mas tudo, o capital inteiro, especificados os bens, casa na Corte, uma em Barbacena, 

escravos, apólices, ações do Banco do Brasil e de outras instituições, joias, dinheiro 

amoedado, livros − tudo finalmente passava às mãos do Rubião, sem desvios, sem 

deixas a nenhuma pessoa, nem esmolas, nem dívidas. Uma só condição havia no 

testamento, a de guardar o herdeiro consigo o seu pobre cachorro Quincas Borba, 

nome que lhe deu por motivo da grande afeição que lhe tinha. Exigia do dito Rubião 

que o tratasse como se fosse a ele próprio testador, nada poupando em seu benefício, 

resguardando-o de moléstias, de fugas, de roubo ou de morte que lhe quisessem dar 

por maldade; cuidar finalmente como se cão não fosse, mas pessoa humana. Item, 

impunha-lhe a condição, quando morresse o cachorro, de lhe dar sepultura decente, 

em terreno próprio, que cobriria de flores e plantas cheirosas; e mais desenterraria 

os ossos do dito cachorro, quando fosse tempo idôneo, e os recolheria a uma urna de 

madeira preciosa para depositá-los no lugar mais honrado da casa. (Assis, Machado 

de. Quincas Borba. p. 25. Saraiva, 2011). As exigências feitas a Rubião 

consubstanciam  

(A) termo final.  

(B) condição resolutiva.  

(C) condição suspensiva.  

(D) termo inicial.  

(E) encargo. 

 

2. Lei nova que estabelecer disposição geral a par de lei já existente,  

(A) apenas modifica a lei anterior.  

(B) não revoga, nem modifica a lei anterior.  

(C) derroga a lei anterior.  

(D) ab-roga a lei anterior.  

(E) revoga tacitamente a lei anterior. 

 

3. Em se tratando de morto, para exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da 

personalidade, e reclamar perdas e danos,  

(A) terão legitimação o cônjuge sobrevivente, os parentes afins na linha reta e os parentes 

na linha colateral sem limitação de grau.  

(B) não há legitimado, porque essa ação é personalíssima.  



(C) somente o Ministério Público terá legitimação, porque a morte extingue os vínculos 

de afinidade e de parentesco.  

(D) terá legitimação o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta ou 

colateral até o quarto grau.  

(E) terão legitimação somente o cônjuge ou companheiro sobrevivente e os parentes em 

linha reta. 

 

4. João doou a seus únicos filhos, Pedro e José, um imóvel rural de grande extensão, 

naturalmente divisível, mas impôs cláusula de indivisibilidade. Passados dois anos, 

João faleceu e, por testamento, impôs em outro imóvel rural de mesmas dimensões 

cláusula de inalienabilidade vitalícia, porque dentro de seu disponível, também 

determinando que ficasse indivisível. Cinco anos após a morte de João, Pedro e José 

se desentenderam e requereram, judicialmente, o levantamento da cláusula de 

indivisibilidade, bem como divisão do imóvel doado e do imóvel deixado por 

testamento, além da sub-rogação da cláusula de inalienabilidade em outros bens a 

serem adquiridos, em relação ao imóvel deixado por testamento. Reconhecendo a 

gravidade da discórdia, a conveniência da extinção do condomínio e, igualmente, a 

vantagem econômica da sub-rogação do vínculo de inalienabilidade, o juiz buscou 

na lei respaldo para julgar os pedidos, devendo concluir que  

(A) poderá acolher apenas os pedidos de divisão dos imóveis.  

(B) poderá acolher apenas os pedidos de divisão do imóvel doado e de sub-rogação da 

cláusula de inalienabilidade.  

(C) não poderá acolher nenhum deles dada a vitaliciedade das cláusulas impostas.  

(D) poderá acolher, apenas, o pedido de sub-rogação da cláusula de inalienabilidade.  

(E) poderá acolhê-los integralmente 

 

5. Roberto doou aos filhos seu mais valioso imóvel em 20/10/2014 e, no mesmo dia, 

ofereceu em hipoteca outro imóvel para garantia de dívida por empréstimo que lhe 

foi concedido, em 19/09/2014, por seu amigo Pedro. Com a doação daquele imóvel, 

Roberto tornou-se insolvente, porque já tinha diversas dívidas vencidas e não pagas 

entre as quais a decorrente de negócios realizados com Manoel, sem garantia real, 

vencida em 08/09/2014 e não paga, além de contar com vários protestos cambiais. 

Em 18/11/2014 tomou emprestado de Antônio R$ 80.000,00, que não exigiu qualquer 

garantia e R$ 85.000,00 de Rodrigo, que exigiu fiança, prestada por José, mas 

Roberto também não pagou as dívidas a esses mutuantes. Nesses negócios, está 

configurada fraude contra credores, pela  

(A) doação e constituição de hipoteca, cujas anulações podem ser pleiteadas por Manoel.  

(B) doação, apenas, cuja anulação só pode ser demandada, entre os credores 

mencionados, por Manoel.  



(C) doação, pela constituição de hipoteca e pela fiança, que podem ser anuladas em ação 

proposta por Manoel e por Antônio.  

(D) doação, apenas, cuja anulação pode ser pleiteada por Manoel, Antônio e Rodrigo.  

(E) doação e pela constituição de hipoteca, cujas anulações podem ser pleiteadas por 

Manoel e Antônio, mas não por Rodrigo. 

 

6. Carlos é locatário de imóvel, em contrato celebrado com Romero no polo de 

locador. Rodolfo é o fiador das obrigações locatícias, renunciando ao benefício de 

ordem. Carlos não pagou o aluguel, porque é credor de Romero em razão de outro 

contrato, sendo essa dívida superior ao valor dos aluguéis não pagos. Nesse caso,  

(A) o fiador recupera o benefício de ordem a que renunciou, e pode exigir que a dívida 

seja em primeiro lugar cobrada do afiançado, e não poderá pagar a dívida com 

desconhecimento ou oposição do afiançado, pois se o fizer perderá o direito de reembolso.  

(B) o fiador terá de ajuizar ação de consignação em pagamento, para livrar-se da mora, 

alegando dúvida acerca da titularidade do crédito.  

(C) em ação de cobrança movida por Romero, Rodolfo não pode alegar compensação, 

mas se ele pagar os aluguéis, com o conhecimento de Carlos, terá direito ao reembolso.  

(D) em ação de cobrança movida por Romero, Rodolfo pode alegar compensação, mas se 

ele pagar os aluguéis, com desconhecimento ou oposição de Carlos, o afiançado não está 

obrigado a reembolsá-lo.  

(E) ao fiador é irrelevante a possibilidade de compensação, porque só o devedor pode 

compensar com o credor o que este lhe dever, por isso, se demandado, Rodolfo terá de 

pagar a dívida, exceto se houver oposição do afiançado. 

 

7. Marcos foi contratado, em um mesmo instrumento, para prestar serviços de 

manutenção de máquinas agrícolas durante o período de colheita, simultaneamente, 

nas fazendas de Lourenço e Sérgio, comprometendo-se estes conjuntamente a pagar 

os serviços, parte em dinheiro e parte com um equino. Não tendo Lourenço e Sérgio 

cumprido a obrigação assumida e achando-se eles em mora, Marcos poderá cobrar 

a  

(A) parte de cada um na dívida em dinheiro e a entrega do animal de qualquer dos 

devedores.  

(B) entrega do animal de qualquer deles, mas a cobrança em dinheiro é impossível, porque 

o contrato não estabeleceu a proporção de cada um, devendo o valor da dívida, nesta 

parte, ser arbitrado pelo juiz.  

(C) dívida em dinheiro integralmente de qualquer um dos devedores, mas pelo animal, 

ambos deverão ser cobrados.  



(D) parte de cada um na dívida em dinheiro e, quanto à entrega do animal, deverá a 

obrigação ser necessariamente convertida em dinheiro e também cobrada a cota parte de 

cada um.  

(E) parte de cada um da dívida em dinheiro, mas não poderá reclamar a entrega do animal, 

porque o objeto se tornou ilícito. 

 

8. A respeito da mora, considere:  

I. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde 

que o praticou.  

II. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, 

atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente 

estabelecidos, e honorários de advogado.  

III. Não havendo termo, a mora só se constitui mediante interpelação judicial.  

IV. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora.  

V. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, exceto se essa 

impossibilidade resultar de caso fortuito ou de força maior ocorrentes durante o 

atraso.  

Está correto o que se afirma APENAS em  

(A) II, III e V.  

(B) I, III e V. 

 (C) I, II e IV. 

 (D) II, IV e V.  

(E) I, III e IV 

 

9. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou 

documentados  

(A) por qualquer servidor público, dada a fé pública dos atos por ele praticados.  

(B) por simples declaração do interessado, que se presume verdadeira.  

(C) somente pelo registro de documento particular em cartório de títulos e documentos.  

(D) por tabelião em ata notarial, a requerimento do interessado. (E) apenas por escritura 

pública de declaração, lavrada em notas de tabelião 

 

10. Companhia X é locatária de um imóvel, com prazo de vigência iniciado em 

02/01/2010 e término em 01/01/2014, sendo Rafael locador e Lucas fiador dos 

aluguéis. Em 10/02/2014, o fiador notificou o locador de sua intenção de desoneração 



da fiança. A locatária permaneceu no imóvel e, a partir de agosto de 2014, deixou de 

pagar aluguel. Nesse caso, promovida ação de despejo por falta de pagamento, o juiz  

(A) determinará a citação do locatário e do fiador, se houver cumulação com pedido de 

cobrança e a requerimento do autor, porque a exoneração do fiador é ineficaz sem a 

concordância do locador, podendo ainda conceder liminar de despejo, se não ocorrer a 

purgação da mora, independentemente de caução.  

(B) poderá, a requerimento do autor, conceder liminar de despejo, independentemente de 

audiência da ré, desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel.  

(C) determinará a cientificação do fiador e sua citação se houver cumulação de pedido de 

cobrança, a requerimento do autor, porque a exoneração da fiança, no caso, é ineficaz 

sem a concordância do locador.  

(D) determinará a citação do locatário e do fiador, como litisconsortes necessários e não 

poderá conceder liminar de despejo, porque o contrato possui garantia locatícia.  

(E) poderá, a requerimento do autor, conceder liminar de despejo, independentemente de 

caução e sem audiência da ré. 

 

11. Sobre a compra e venda, considere:  

I. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do 

comprador, e a cargo do vendedor as da tradição.  

II. É nula a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o 

cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.  

III. O ascendente não pode vender a seus descendentes bens cujo valor ultrapasse a 

metade de seu patrimônio.  

IV. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e 

os do preço por conta do comprador.  

V. É lícita a compra e venda entre cônjuges, com relação a bens excluídos da 

comunhão.  

Está correto o que se afirma APENAS em  

(A) II, III e V.  

(B) II, III e IV.  

(C) I, III e V. 

(D) I, IV e V.  

(E) I, II e IV. 

 

 



12. O incapaz  

(A) responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem 

obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes.  

(B) não responde com seus bens pelos prejuízos que causar, em nenhuma hipótese, se a 

incapacidade for absoluta.  

(C) não responde com seus bens pelos prejuízos que causar, devendo suportá-los somente 

seus responsáveis.  

(D) apenas responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não 

tiverem obrigação de fazê-lo.  

(E) apenas responde com seus bens pelos prejuízos que causar, se a incapacidade cessar, 

ficando até esse momento suspenso o prazo prescricional. 

 

13. A servidão  

(A) proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente, que 

pertence ao mesmo dono ou a diverso dono, constituindo-se por negócio jurídico inter 

vivos ou causa mortis, com subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis.  

(B) proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que 

pertence a diverso dono, constituindo-se mediante declaração expressa dos proprietários, 

ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis.  

(C) proporciona utilidade, mas não grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, 

constituindo-se mediante declaração expressa dos proprietários e subsequente registro no 

Cartório de Registro de Imóveis.  

(D) proporciona utilidade para o prédio serviente e grava o prédio dominante, que 

pertença a diverso dono, constituindo-se mediante declaração expressa dos proprietários 

e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis.  

(E) só pode adquirir-se mediante negócio jurídico inter vivos e subsequente registro no 

Cartório de Registro de Imóveis, não sendo em nenhuma hipótese passível de usucapião. 

 

14. Os contratos de penhor e de hipoteca declararão  

(A) necessariamente apenas o valor da dívida e do bem dado em garantia.  

(B) o prazo fixado para pagamento, mas não é preciso declarar o valor do crédito, ou 

estimá-lo, nem valor máximo ou mínimo, podendo esses valores serem declarados no 

vencimento, para fins de cobrança.  

(C) o valor do crédito, sua estimação ou valor máximo, bem como o prazo fixado para 

pagamento, sob pena de não terem eficácia.  

(D) o valor mínimo do crédito ou sua estimação, bem como o prazo do pagamento, sob 

pena de nulidade.  



(E) obrigatoriamente o valor da dívida, o do bem dado em garantia, e o prazo para 

pagamento se houver, não sendo, porém, necessário mencionar a taxa de juros, mesmo 

que se trate de mútuo feneratício. 

 

15. Adolfo casou-se em 15/11/2013 com Pedrina, contando os nubentes naquela data 

setenta e cinco e quarenta e cinco anos de idade, respectivamente. Adolfo possuía 

grande patrimônio, e em seguida, firmou testamento deixando para Pedrina um 

valioso imóvel rural, e o usufruto vitalício de um imóvel urbano, os quais não 

representavam mais do que 10% (dez por cento) de seu patrimônio. O restante dos 

bens destinou a seus filhos. Adolfo faleceu em 10/01/2015. Nesse caso,  

(A) o casamento teve de realizar-se pelo regime de separação de bens, mas Pedrina 

concorrerá com os filhos de Adolfo na sucessão legítima e poderá optar entre a herança 

testamentária e os aquestos, se o patrimônio de Adolfo foi acrescido depois do casamento, 

mas, caso não tenha havido esse acréscimo, terá direito à deixa testamentária.  

(B) Pedrina concorrerá com os filhos de Adolfo nos bens adquiridos depois do casamento, 

qualquer que tenha sido o regime de bens sob o qual se realizou, mas não poderá receber 

os bens que lhe foram deixados por testamento.  

(C) o casamento teve de realizar-se pelo regime de separação obrigatória de bens, Pedrina 

concorrerá com os filhos de Adolfo na sucessão legítima e poderá receber os bens que lhe 

foram deixados por testamento.  

(D) Pedrina concorrerá com os filhos de Adolfo se o casamento não tiver sido realizado 

sob o regime de comunhão parcial ou comunhão universal de bens, podendo receber os 

bens que lhe foram deixados por testamento.  

(E) o casamento teve de realizar-se pelo regime de separação obrigatória de bens, Pedrina 

não concorrerá com os filhos de Adolfo na sucessão legítima; entretanto, poderá receber 

os bens que lhe foram deixados por testamento. 

 

Gabaritos: 

01 – E 

02 – B 

03 – D 

04 – E 

05 – A 

06 – D 

07 – A 

08 – C 

09 – D 

10 – B 

11 – D 

12 – A 

13 – B 



14 – C 

15 – E 

 

28. Flávia contratou o fornecimento de esquadrias com a empresa Inca, a qual 

atrasou a entrega dos produtos, causando danos materiais e morais à consumidora. 

Convencido do fato, o juiz condenou Inca a pagar indenização. Na fase de 

cumprimento de sentença, porém, verificou-se que Inca passava por dificuldades 

financeiras, tornando impossível o ressarcimento dos prejuízos, razão pela qual 

Flávia requereu a desconsideração da personalidade jurídica de Inca. De acordo 

com o Código de Defesa do Consumidor, o pedido deverá ser  

(A) acolhido apenas se Flávia comprovar que Inca praticou ato contrário ao estatuto ou 

contrato social, porém em relação a todos os sócios.  

(B) indeferido, porque a desconsideração da personalidade jurídica somente é possível 

em caso de abuso da personalidade jurídica, decorrente de confusão patrimonial ou fraude 

à lei.  

(C) acolhido, porque pode ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 

personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.  

(D) acolhido apenas se Flávia comprovar que Inca se encontra em estado de insolvência.  

(E) acolhido somente em relação ao sócio administrador e apenas se Flávia comprovar 

que Inca praticou ato contrário ao estatuto ou contrato social. 

 

29. Em razão de dificuldade financeira, Mike deixou de realizar o pagamento de 

compra na empresa Bravo, que, depois de notificar regularmente o consumidor, 

inscreveu-o em cadastro de proteção ao crédito. Posteriormente, a empresa Juliett 

também inscreveu Mike em cadastro de proteção ao crédito, mas de maneira 

irregular. Mike ajuizou ação indenizatória contra Juliett. Ato contínuo, Mike pagou 

a dívida que tinha com Bravo. Contudo, Bravo manteve Mike inscrito 

irregularmente em cadastro de proteção ao crédito. Por tal razão, Mike ajuizou 

outra ação, agora em face de Bravo. Tendo em vista os princípios que informam a 

responsabilidade do fornecedor, bem como súmula do Superior Tribunal de Justiça, 

Mike  

(A) tem direito de receber indenização por dano moral de Bravo, que o manteve inscrito 

indevidamente em cadastro de proteção ao crédito, mas não de Juliett, em razão da 

preexistência de legítima inscrição.  

(B) não tem direito de receber a indenização por dano moral, no caso de Bravo porque a 

manutenção indevida em cadastro de proteção ao crédito não é ilícita se a inscrição tiver 

ocorrido de maneira justificada, e no de Juliett em razão da preexistência de legítima 

inscrição.  

(C) tem direito de receber indenização por dano moral, mas não de Bravo ou de Juliett e 

sim do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito.  



(D) tem direito de receber indenização por dano moral de Bravo e de Juliett, porque 

constituem ilícitos indenizáveis tanto a inscrição como a manutenção indevida em 

cadastro de proteção ao crédito, sendo irrelevante a preexistência de legítima inscrição.  

(E) tem direito de receber indenização por dano moral de Juliett, porque é irrelevante a 

preexistência de legítima inscrição, mas não de Bravo, porque a manutenção indevida em 

cadastro de proteção ao crédito não é ilícita se a inscrição tiver ocorrido de maneira 

justificada. 

 

30. Karina adquiriu no supermercado Golf lacticínio produzido pela empresa Lima 

e acabou por passar mal porque o produto estava estragado, tanto em razão de falha 

na fabricação como no armazenamento. Se o juiz se convencer de que Karina sofreu 

danos morais, deverá condenar  

(A) Golf e Lima, independentemente de comprovação de culpa, porque o fabricante é 

subjetivamente responsável pelo fato do produto mas o comerciante responde igualmente 

em caso de conservação inadequada de produtos perecíveis.  

(B) Lima, independentemente de comprovação de culpa, porque o fabricante é 

objetivamente responsável pelo fato do produto, bem como Golf, em caso de 

comprovação de culpa, porque o comerciante responde apenas subsidiária e 

subjetivamente pela conservação inadequada de produtos perecíveis.  

(C) apenas Golf, independentemente de comprovação de culpa, porque a responsabilidade 

pelo fato do produto, embora subjetiva, é exclusiva do comerciante.  

(D) apenas Lima, porque a responsabilidade pelo fato do produto, embora objetiva, é 

exclusiva do fabricante.  

(E) Golf e Lima, independentemente de comprovação de culpa, porque o fabricante é 

objetivamente responsável pelo fato do produto mas o comerciante responde igualmente 

em caso de conservação inadequada de produtos perecíveis. 

 

31. Antonio é médico e realizou cirurgia, no hospital Papa, a cujos quadros pertence, 

que resultou na amputação de uma das pernas de Tania. A amputação ocorreu 

porque Antonio entendeu que o procedimento era necessário à salvação da vida de 

Tania, que sofria de graves problemas circulatórios. Tania ajuizou ação contra 

Antonio e Papa afirmando que ambos teriam responsabilidade objetiva pelo fato, 

devendo por isto indenizá-la. Para que haja a responsabilização, é necessário que se 

demonstre, além da ocorrência de dano, a existência  

(A) apenas do nexo de causalidade entre o dano e o ato de Antonio, caso em que tanto 

Antonio como Papa responderão subjetiva e solidariamente pelo dano.  

(B) de culpa de Antonio, caso em que Papa responderá objetivamente pelo dano, 

solidariamente com Antonio. 

(C) apenas do nexo de causalidade entre o dano e o ato de Antonio, caso em que tanto 

Antonio como Papa responderão objetiva e solidariamente pelo dano.  



(D) de culpa de Antonio, caso em que Papa também responderá subjetivamente pelo dano, 

por culpa in eligendo, porém subsidiariamente. 

(E) apenas do nexo de causalidade entre o dano e o ato de Antonio, caso em que tanto 

Antonio como Papa responderão objetivamente pelo dano, porém Papa em caráter 

subsidiário 

 

32. Délia comprou, na empresa de comércio Charlie, 10 metros quadrados de 

porcelanato fabricado por Foxtrot, recebendo o produto encaixotado. Ao abrir as 

embalagens, verificou que parte do produto continha manchas que tornavam o 

porcelanato impróprio para a utilização pretendida pela consumidora, que 

requereu a substituição do bem. Charlie alegou, porém, que cabia a Délia ter 

analisado todas as peças no momento da entrega, tendo como política comercial não 

trocar produtos. Foxtrot sustentou que apenas o comerciante tem responsabilidade 

pela troca do produto. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor,  

(A) Délia não tem direito à substituição do produto, pois é dever do consumidor rejeitar 

o produto no momento de sua entrega, necessariamente.  

(B) apenas Foxtrot tem responsabilidade pelo vício do produto, devendo substituí-lo por 

outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.  

(C) apenas Charlie tem responsabilidade pelo vício do produto, devendo substituí-lo por 

outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.  

(D) Charlie tem responsabilidade direta e Foxtrot subsidiária pelo vício do produto, 

devendo substituí-lo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.  

(E) Foxtrot e Charlie são solidariamente responsáveis pelo vício do produto, devendo 

substituí-lo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. 

 

33. Oscar adquiriu conjunto de lâmpadas para sua residência e verificou, no 

momento da instalação, feita no mesmo dia da compra, que algumas delas não 

acendiam. Por tal razão, requereu, também no mesmo dia da compra, a substituição 

do produto. Como, no momento da reclamação, o fornecedor se recusou de maneira 

inequívoca a realizar a substituição, Oscar ajuizou ação para este fim. Fê-lo, porém, 

passados cem dias da entrega do produto. O fornecedor alegou prescrição. De 

acordo com o Código de Defesa do Consumidor,  

(A) passados noventa dias da compra, ocorreu prescrição do direito de reclamar pelo fato 

do produto.  

(B) não ocorreu a prescrição, pois prescreve em três anos o direito de reclamar pelo fato 

do produto. 

(C) passados noventa dias da compra, ocorreu prescrição do direito de reclamar pelo vício 

do produto.  



(D) passados noventa dias da compra, ocorreu não prescrição mas decadência do direito 

de reclamar pelo vício do produto. 

(E) não ocorreu a prescrição, pois prescreve em cinco anos o direito de reclamar pelo fato 

do produto. 

 

34. Romeu adquiriu da agência Zulu um pacote de viagens para a Holanda, onde 

comemoraria sua lua-de-mel. Na data programada, porém, sem prévio aviso, a 

viagem foi cancelada, causando danos morais. Passados cem dias do fato, Romeu 

ajuizou ação de indenização contra Zulu, que alegou prescrição. De acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor,  

(A) passados noventa dias do conhecimento do dano e de sua autoria, ocorreu não 

prescrição, mas decadência do direito de reclamar pelo fato do serviço.  

(B) a prescrição não ocorreu, pois prescreve em cinco anos a pretensão à reparação por 

fato do serviço, contados do conhecimento do dano e de sua autoria.  

(C) passados noventa dias da realização do negócio, ocorre não prescrição, mas 

decadência do direito de reclamar pelo vício do serviço.  

(D) a prescrição não ocorreu, só prescreve em cinco anos a pretensão à reparação por 

vício do serviço, contados da realização do negócio.  

(E) passados noventa dias do conhecimento do dano e de sua autoria, ocorreu não 

prescrição, mas decadência do direito de reclamar pelo vício do serviço. 

 

35. Victor presenteou seu filho Victor Jr. com uma garrafa de vinho adquirida na 

empresa Sierra. Como o produto estava estragado, Victor Jr. teve que ser internado, 

depois ajuizando ação contra Sierra. Em contestação, alegou-se inaplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor. A alegação  

(A) não procede, pois, ainda que Victor Jr. não tenha adquirido, por si, o produto, 

equiparam-se a consumidor, para fins de responsabilização civil, todas as vítimas do 

evento danoso.  

(B) procede, porque, para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não se 

considera produto o bem nocivo à saúde.  

(C) procede, pois Victor não foi o destinatário final do produto.  

(D) procede, pois apenas o adquirente direto é considerado consumidor, ainda que não se 

trate do destinatário final do produto.  

(E) não procede, porque, indiretamente, Victor Jr. foi adquirente do produto. Porém, 

Sierra não tem responsabilidade porque houve culpa exclusiva da vítima, que consumiu 

produto nocivo à saúde. 

 



Gabaritos: 

28 – C 

29 – A 

30 – E 

31 – B 

32 – E 

33 – D 

34 – B 

35 - A 

 

71. Renato, empresário cuja atividade rural constitui sua principal profissão,  

(A) tem a faculdade de se inscrever no Registro de Empresas, mas só pode exercê-la 

previamente ao início das suas atividades.  

(B) não tem direito de se inscrever no Registro de Empresas, cabendo-lhe se inscrever 

apenas perante o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento.  

(C) tem o dever de se inscrever no Registro de Empresas previamente ao início das suas 

atividades.  

(D) tem o dever de se inscrever no Registro de Empresas até noventa dias depois da data 

em que iniciar suas atividades.  

(E) tem a faculdade de se inscrever no Registro de Empresas, mesmo depois de iniciadas 

as suas atividades. 

 

72. João, empresário do ramo de venda de sapatos, constituiu Paulo seu preposto, a 

fim de auxiliá-lo. Nesse caso, Paulo  

(A) presume-se autorizado, à falta de proibição expressa de João, a negociar por conta 

própria ou de terceiro.  

(B) pode fazer-se substituir no desempenho da preposição desde que isso não tenha sido 

proibido, expressamente e por escrito, por João.  

(C) presume-se autorizado, perante terceiros, a receber em nome de João papéis, bens e 

valores relacionados à empresa.  

(D) pode, mesmo sem autorização expressa de João, participar de operação do mesmo 

gênero da que lhe foi cometida, desde que o faça indiretamente.  

(E) é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome de João, ainda 

que o faça nos limites da preposição, sem dolo ou culpa 

 

 

 



73. O Warrant Agropecuário − WA  

(A) tem a mesma finalidade do Certificado de Depósito Agropecuário − CDA, dele se 

diferenciando por ter objeto operações superiores a um milhão de reais e prever prazo de 

pagamento mais longo.  

(B) é título de crédito representativo de promessa de entrega de produtos agropecuários, 

seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico, depositados em 

conformidade com a Lei no 9.973/2000.  

(C) não constitui título executivo extrajudicial, diferentemente do Certificado de Depósito 

Agropecuário − CDA, que possui essa característica.  

(D) é título de crédito representativo de promessa de pagamento em dinheiro que confere 

direito de penhor sobre o Certificado de Depósito Agropecuário − CDA correspondente, 

assim como sobre o produto nele descrito.  

(E) é transmissível por cessão de crédito, mas não admite endosso, diferentemente do 

Certificado de Depósito Agropecuário − CDA. 

 

74. Alberto emitiu um cheque nominal em favor de Bruno, que, por sua vez, 

endossou o título a Carlos, subordinando o endosso a determinada condição que 

anotou do verso da cártula. Carlos então apresentou o cheque para pagamento ao 

banco sacado dentro do prazo legal. Nesse caso, considerando que Alberto mantém 

fundos suficientes e disponíveis para o pagamento, o banco sacado deve  

(A) pagar o cheque, mas desde que tenha sido previamente informado pelo endossante ou 

pelo sacador sobre a realização da condição anotada na cártula.  

(B) pagar o cheque, reputando-se não escrita a condição anotada na cártula pelo 

endossante.  

(C) pagar o cheque, mas desde que lhe seja apresentada, pelo endossatário, prova escrita 

da realização da condição anotada na cártula.  

(D) negar o pagamento, pois a anotação de condição pelo endossante da cártula invalida 

o cheque.  

(E) negar o pagamento, pois a anotação de condição torna o cheque título causal, 

impossibilitando, por consequência, a sua transmissão por endosso. 

 

75. Acerca da intervenção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras, 

considere:  

I. É permitida a intervenção quando a instituição financeira sofrer prejuízo, 

decorrente da má administração, que sujeite a riscos os seus credores.  

II. A intervenção pode ser decretada de ofício pelo Banco Central do Brasil, ou por 

solicitação dos administradores da instituição financeira, se o respectivo estatuto 

lhes conferir essa competência.  



III. A intervenção tem prazo indeterminado, podendo perdurar por até cinco anos. 

 IV. A decretação da liquidação extrajudicial da instituição financeira não implica a 

cessação da intervenção.  

V. A intervenção será executada por interventor nomeado pelo Presidente da 

República, com plenos poderes de gestão. Está correto o que consta APENAS em  

(A) IV e V.  

(B) III e V.  

(C) I e III. 

 (D) II e IV. 

 (E) I e II. 

 

Gabaritos: 

71 – E 

72 – C 

73 – D 

74 – B 

75 – E 

 

 

 

Abraços! 

 

 


