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

1) FGV – TJ AM – Analista Judiciário II – Área Judiciária – Leiloeiro - 2013  
 
A respeito dos métodos de integração das normas, analise as afirmativas a seguir. 
 
I. A LINDB (LICC) estabelece uma ordem preferencial e taxativa de métodos de integração das normas. 
 
II. O costume contra legem é admitido no direito brasileiro. 
 
III. Apenas a analogia legal poderá ser utilizada como método de integração, não se admitindo o uso da 
analogia jurídica. 
 
Assinale: 
 
 a) se somente a afirmativa III estiver correta. 
 b) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
 c) se somente a afirmativa II estiver correta. 
 d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
 e) se somente a afirmativa I estiver correta. 

 
2) FGV – TJ AM – Analista Judiciário I – Área Judiciária - 2013  
 
Considerando os conceitos de vigência, validade e eficácia, assinale a afirmativa incorreta. 
 
 a)  A norma, durante o período da vacatio legis, apesar de válida, ainda não é vigente 
 b)  A norma pode ter eficácia, apesar de não ter validade, nem vigência. 
 c)  A norma revogada deixa apenas de ter vigência e eficácia. 
 d)  A norma de eficácia limitada, apesar de possuir eficácia jurídica, não possui plena eficácia técnica. 
 e)  A norma possui eficácia social quando presentes as condições fáticas necessárias para o seu 
cumprimento. 

 
3) FGV –MPE RJ – Est For – Área Judiciária – 2014  
 
O princípio da boa-fé objetiva se apresenta como: 
 a) norma de conduta leal e ética aplicável às obrigações contratuais, sentido idêntico ao utilizado, em 
matéria de direitos reais, na classificação da posse como sendo de boa-fé ou de má-fé; 
 b) um estado psicológico pelo qual o agente, de forma crédula, desconhece as reais circunstâncias do ato 
praticado; 
 c) ausência de má-fé; 
 d) tendo conteúdo idêntico ao da boa-fé subjetiva; 
 e) norma de conduta de acordo com os ideais de honestidade e lealdade, devendo as partes contratuais 
agir conforme um modelo de conduta social, sempre respeitando a confiança e os interesses do outro. 
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Das Pessoas  
 
4) FGV – DP DF – Analista Judiciário  – Área Judiciária – 2014 

 
Patrícia trabalha na residência de Sérgio e Cláudia há sete anos, realizando serviços domésticos e 
cuidando das crianças. Quando acompanhava o casal e seus filhos em uma viagem para Fortaleza, o avião 
sofreu uma pane que ocasionou um incêndio e a posterior queda da aeronave. Apesar de intensa busca, 
poucos corpos foram encontrados e nenhum sobrevivente. O corpo de Patrícia nunca foi encontrado. 
Trata-se de uma hipótese de: 
 
 a)  extinção da pessoa física pela ausência. 
 b)  declaração de ausência para fins de sucessão provisória. 
 c)  morte presumida. 
 d)  morte real. 
 e)  permanência indefinida de personalidade jurídica. 
 

5) ) FGV –MPE RJ – Est For – Área Judiciária – 2014  
 
Em relação ao instituto da comoriência, o falecimento de dois ou mais indivíduos na mesma ocasião 
pressupõe: 
 
 a) que sejam todos  considerados simultaneamente mortos, na ausência de qualquer transmissão jurídica 
de bens entre os comorientes; 
 b) a inexistência de qualquer parentesco ou vínculo matrimonial entre os comorientes; 
 c) a viabilidade da prova da precedência da morte dos envolvidos; 
 d) conforme a presunção vigente em nosso Código Civil, entre pessoas do mesmo sexo, a sobrevivência 
do mais novo, e, se forem de sexos opostos, do homem; 
 e) que, se as pessoas envolvidas forem ascendente e descendente, presume-se morto em primeiro lugar o 
ascendente, se o descendente for púbere. 
 

6) FGV –MPE RJ – Est For – Área Judiciária – 2014   
 
Em matéria de capacidade civil das pessoas naturais, pode-se afirmar que: 
 
 a) os direitos da personalidade dizem respeito à aptidão genérica das pessoas de serem titulares de 
direitos e deveres na ordem civil; 
 b) os deficientes mentais de discernimento reduzido são considerados relativamente incapazes pelo 
Código Civil; 
 c) a emancipação do menor de 16 anos de idade, em qualquer caso, depende de homologação judicial; 
 d) a pessoa que sofre de grave doença mental, mas não se encontra interditada, pode sempre dispor 
validamente de seus bens; 
 e) o ausente que desaparece de seu domicílio sem deixar notícias é considerado absolutamente incapaz 
pelo Código Civil vigente. 
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7) FGV –TJ SC – Ass Soc – 2015 
 
Joana, com dezesseis anos de idade, obtém o consentimento de seus pais e se casa, sob o regime da 
comunhão parcial de bens, com Vinicius. 
 
Um ano após o casamento, o casal se divorcia. 
 
Decidida a vender o imóvel recebido de seus pais por doação antes do casamento, Joana tem o registro da 
venda do imóvel obstado, ao argumento de que, sendo menor de dezoito anos, somente pode praticar os 
atos da vida civil devidamente assistida por seus responsáveis legais. 
 
Considerando a situação trazida no problema, é correto afirmar que: 
 
 a)  os menores de dezesseis anos são incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de exercê-los; 
 b)  a incapacidade para os menores cessa pelo casamento; 
 c)  a incapacidade para os menores cessa aos dezoito anos completos, pela emancipação, pelo exercício de 
emprego público e pela colação de grau em curso de ensino superior; 
 d)  a alienação de imóveis envolvendo menores de dezoito anos depende de assistência dos 
representantes legais, ainda que o menor já tenha contraído matrimônio; 
 e)  a menoridade cessa aos 21 anos de idade, idade em que é permitida a prática pessoal de todos os atos 
da vida civil. 
 

8) FGV –DPE RO – Área Judiciária – 2015 
 
Valéria, dezoito anos de idade, insatisfeita com seu nome civil, ajuizou ação pleiteando a alteração de seu 
prenome para Andréia. É correto afirmar que sua pretensão: 
 
 a) alcançará êxito, já que o nome civil pode ser alterado a qualquer tempo pelo seu titular; 
 b) alcançará êxito, já que o nome civil pode ser alterado, desde que seu titular tenha plena capacidade 
civil; 
 c) não alcançará êxito, já que o nome civil somente pode ser alterado após completados os vinte e cinco 
anos de idade de seu titular; 
 d) não alcançará êxito, já que o nome civil é irrenunciável, somente podendo ser alterado em algumas 
hipóteses legais; 
 e) não alcançará êxito, já que o nome civil não pode ser alterado em hipótese alguma. 
 

9) FGV –DPE RO – Analista Jurídico – Área Judiciária – 2015 
 
Vivian, dezesseis anos de idade, contraiu matrimônio com Eduardo, mediante autorização expressa de 
seus pais. 
 
É correto afirmar que, em decorrência exclusiva do casamento, Vivian: 
 
 a) passa a ser civilmente responsável pelos danos que vier a causar a terceiro; 
 b) permanece relativamente incapaz, adquirindo a plena capacidade tão somente quando completar 
dezoito anos de idade; 
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 c) torna-se plenamente capaz para a prática dos atos civis, em decorrência da emancipação; 
 d) equipara-se a uma pessoa de dezoito anos de idade, passando a exercer todos os direitos e a arcar com 
todos os deveres de uma pessoa dessa idade; 
 e) permanece relativamente incapaz, adquirindo a plena capacidade tão somente quando completar vinte 
e um anos de idade. 
 

10) FGV –DPE MT – Analista – Advogado – 2015 
 
Maria, famosa atriz, foi contratada pela sociedade empresária XPTO Bebidas S.A., em junho de 2012, para 
ser “garota-propaganda” da marca de refrigerante Oba. Pelo contrato, obrigou-se Maria a ceder, de forma 
remunerada e temporariamente, o uso e a exploração de sua imagem para a representação da marca Oba. 
Em janeiro de 2013, Maria depara com um anúncio publicitário em uma revista em que é retratada 
segurando uma cerveja, a Shiva, também fabricada por XPTO Bebidas S.A. 
 
Sobre os fatos descritos, assinale a afirmativa correta. 
 
 a) Houve descumprimento contratual por parte de XPTO Bebidas S.A. e Maria sofreu violação em seu 
direito de imagem, sendo legítima a reparação por danos morais e patrimoniais. 
 b) Não houve descumprimento contratual por parte da Sociedade XPTO Bebidas S.A., pois Maria cedeu o 
uso e a exploração de sua imagem à sociedade empresária em questão. 
 c) A XPTO Bebidas S.A. violou a função social do contrato ao explorar indevidamente imagem de pessoa 
sem a sua autorização. 
 d) A XPTO Bebidas S.A. ofendeu a boa-fé objetiva contratual ao violar o direito à privacidade de Maria. 
 e) Houve descumprimento contratual por parte da XPTO Bebidas S.A. e Maria sofreu violação em seu 
direito de imagem, sendo legítima a reparação por danos morais, somente. 
 

11) FGV –DPE RO – Analista Jurídico– Área Judiciária – 2015 
 
Após o falecimento de Ambrósio, diversas declarações difamatórias e caluniosas foram feitas em relação a 
ele, inclusive com publicação em periódico de grande circulação. 
 
Considerando que Ambrósio deixou esposa, dois filhos e um irmão, é correto afirmar que: 
 
 a) não é viável o ajuizamento de medida visando cessar ameaça ou lesão a direito da personalidade 
posteriormente à morte da pessoa; 
 b) apenas o cônjuge sobrevivente tem legitimação para ajuizamento de medida visando cessar ameaça ou 
lesão a direito da personalidade posteriormente à morte da pessoa; 
 c) apenas os filhos têm legitimação para o ajuizamento de medida visando cessar ameaça ou lesão a 
direito da personalidade posteriormente à morte da pessoa; 
 d) apenas o cônjuge sobrevivente e os filhos têm legitimação para o ajuizamento de medida visando 
cessar ameaça ou lesão a direito da personalidade posteriormente à morte da pessoa; 
 e) o cônjuge sobrevivente, os filhos e o irmão têm legitimação para o ajuizamento de medida visando 
cessar ameaça ou lesão a direito da personalidade posteriormente à morte da pessoa. 
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12) FGV –MPE RJ – Est For – Área Judiciária – 2014 
 
José constituiu uma fundação, por escritura pública, realizando a dotação de determinados bens livres e 
especificando que a fundação se destinaria a atividades religiosas. 
 
Considerando a disciplina jurídica das fundações e o contexto fático descrito acima, analise as afirmativas 
a seguir. 
 
I. As fundações são sempre de natureza pública e seguem as regras das autarquias. 
 
II. O registro civil da fundação tem natureza constitutiva. 
 
III. O fim escolhido por José somente é permitido para constituição de uma associação. 
 
Assinale: 
 
 a) se somente a afirmativa III estiver correta. 
 b) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
 c) se somente a afirmativa II estiver correta. 
 d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
 e) se somente a afirmativa I estiver correta. 
 

13) FGV – TJ AM – Analista Judiciário II – Área Judiciária – Leiloeiro - 2013  
 
Jonatas reside em Salvador. Para se preparar para um concurso público, ele passou a residir na cidade de 
São Paulo, junto com seu pai. Ele fez a própria mudança de carro com o pai, parando na cidade de Vitória 
para pernoitar em um hotel na estrada. 
 
Ao chegar a São Paulo, se dedicava, durante a semana, aos estudos e frequentava nos finais de semana, de 
vez em quando, as praias do Guarujá, pernoitando por lá. 
 
Aos dezoito anos é aprovado em concurso público para a prefeitura de Santos. 
 
Considerando o contexto fático descrito, assinale a afirmativa correta. 
 
 a) Jonatas, após a aprovação no concurso público, deve ser considerado domiciliado na cidade de Santos. 
 b) Jonatas tem pluralidade de domicílios, devendo ser considerado domiciliado em Salvador, São Paulo, 
Santos e Guarujá. 
 c) Jonatas esteve domiciliado na cidade de Vitória durante o período em que lá permaneceu. 
 d) Jonatas está domiciliado na cidade de São Paulo. 
 e) Jonatas não tem domicílio certo. 
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Dos Fatos Jurídicos  
 

14) FGV – TJ AM – Analista Judiciário I – Área Judiciária –  2013  
 
A respeito dos contratos, analise as afirmativas a seguir. 
 
I. O direito positivo brasileiro prevê a liberdade de forma para realização dos contratos, por expressa 
previsão legal. 
 
II. Nos negócios jurídicos ad probationem, a forma é considerada requisito de validade, podendo o 
negócio ser considerado inválido. 
 
III. A regra da liberdade de forma só admite exceções expressamente previstas em lei. 
  
Assinale: 
 
 a)  se somente a afirmativa III estiver correta. 
 b)  se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
 c)  se somente a afirmativa II estiver correta. 
 d)  se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
 e)  se somente a afirmativa I estiver correta. 
 

15) FGV – TJ GO – Analista Judiciário  – Área Judiciária – Leiloeiro - 2014  
 
Vanildo, ciente de que seu veículo apresentava sério problema no motor, que se manifestaria a qualquer 
momento, cujo conserto seria quase o valor do carro, colocou-o a venda. Eduardo, tomando conhecimento 
de que o carro seria vendido, procurou Vanildo, que disponibilizou totalmente o automóvel para que 
Eduardo o experimentasse e o analisasse. Por fim, Eduardo realizou a compra, mantendo-se Vanildo em 
silêncio quanto ao problema no motor. É correto afirmar que esse negócio jurídico é: 
 
 a) inexistente; 
 b) nulo de pleno direito; 
 c) ineficaz; 
 d) anulável; 
 e) perfeitamente válido. 
 

16) FGV – TJ AM – Analista Judiciário II – Área Judiciária – Leiloeiro - 2013  
 
Cláudio e Cristina celebram um negócio jurídico que aparenta conferir direitos à Maria, quando, na 
verdade e com anuência de Maria, Pedro é que será beneficiado realmente pelo negócio jurídico 
celebrado. 
 
Com base no caso descrito, assinale a afirmativa correta. 
 
 a) Trata‐se de lesão, pois Maria foi prejudicada em razão do negócio jurídico celebrado. 
 b) Trata‐se de simulação e independe de ação judicial para ser reconhecida. 
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 c) Trata‐se de erro, pois Cláudio e Cristina indicaram, de forma equivocada, o beneficiado pelo negócio 
jurídico. 
 d) Trata‐se de dolo, pois Cláudio e Cristina tiveram a intenção de prejudicar Maria. 
 e) Trata‐se de fraude contra credores e admite confirmação pelas partes. 
 

17) FGV –MPE RJ – Est For – Área Judiciária – 2014   
 
O ato jurídico será considerado anulável: 
 
 a) quando for praticado por pessoa absolutamente incapaz; 
 b) quando o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; 
 c) quando praticado mediante simulação; 
 d) por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; 
 e) quando não revestir a forma prescrita em lei. 
 

18) FGV –DPE RO – Analista Jurídico– Área Judiciária – 2015 
  
Flávia, trinta e dois anos de idade, foi interditada como relativamente incapaz em virtude de problemas 
intermitentes de coordenação de suas faculdades psíquicas. Não obstante a interdição, Flávia, sem a 
participação de seu curador, vendeu seu automóvel por um preço sete por cento acima do valor de 
mercado. 
 
Pode-se afirmar que a venda em questão é: 
 
 a) nula de pleno direito; 
 b) inexistente; 
 c) anulável; 
 d) perfeitamente válida; 
 e) condicional. 
 

19) FGV –DP DF – Analista Judiciário– Área Judiciária – 2014 
  
Verônica conduzia seu veículo automotor pela sua mão de direção, quando foi obrigada a desviar de um 
caminhão desgovernado que seguiu em rota de colisão com o seu carro. Ao desviar, Verônica acabou 
colidindo com o veículo de Jorge, que estava na via secundária, em velocidade moderada e em estrita 
observância das leis de trânsito. Nesse caso é correto afirmar que: 
 
 a)  há responsabilidade civil de Verônica pelos danos causados ao veículo de Jorge, podendo exigir 
regressivamente o valor que indenizar do proprietário ou condutor do caminhão. 
 b)  há responsabilidade civil subsidiária de Verônica, caso o dono ou condutor do caminhão não indenize 
Jorge. 
 c)  não há responsabilidade civil de Verônica, já que agiu em estado de necessidade. 
 d)  não há responsabilidade civil de Verônica, em virtude da ausência de culpa. 
 e)  não há responsabilidade civil de Verônica, já que em relação a ela se verifica um caso de força maior. 
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Prescrição e Decadência  
 

20) FGV –DPE MT – Analista – Área Judiciária – Advogado - 2015 
 
A respeito dos institutos da prescrição e da decadência, assinale a afirmativa correta. 
 
 a) Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, aproveitam os outros se a obrigação for 
divisível ou indivisível. 
 b) A renúncia da prescrição valerá ainda que haja prejuízo de terceiro, desde que depois de o prazo se 
consumar. 
 c) A decadência fulmina os atributos do direito subjetivo do credor, impedindo-o de cobrar o 
adimplemento. 
 d) A contagem do prazo decadencial está impedida ou suspensa contra os absolutamente incapazes. 
 e) A interrupção produzida contra o principal devedor não prejudica o fiador. 
 

21) FGV –DPE RO – Analista Jurídico– Área Judiciária – 2015  
 
Virgílio emprestou a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a Eduardo. Sete meses após o 
vencimento da dívida, Eduardo ainda não havia efetuado o pagamento, ocasião na qual Virgílio veio a 
falecer por força de um infarto, deixando dois filhos maiores de idade. 
 
É correto afirmar que o prazo prescricional: 
 
 a) sequer começou a correr; 
 b) foi suspenso em decorrência do falecimento de Virgílio; 
 c) foi interrompido em decorrência do falecimento de Virgílio; 
 d) continuou correndo contra os dois filhos de Virgílio; 
 e) converteu-se em prazo decadencial em virtude da morte de Virgílio. 
 

22) FGV –TJ GO – Analista Jurídico– Área Judiciária – 2014 
 
Em virtude de contrato de Seguro Saúde, Silvio, após submeter-se a uma cirurgia de emergência, solicitou 
a restituição das despesas médicas e hospitalares à seguradora. A resposta negativa à restituição por parte 
da seguradora foi enviada a Silvio sete meses depois da cirurgia, o que o levou a contratar um advogado 
para que fossem tomadas as devidas providências. A ação objetivando a condenação da Seguradora a 
reembolsar os valores gastos com a cirurgia foi ajuizada oito meses após a data da ciência da recusa da 
seguradora. Considerando que o prazo prescricional para o exercício do direito do segurado é de um ano, 
é correto afirmar que: 
 a) transcorreu o prazo prescricional, cujo cômputo teve início na data da cirurgia; 
 b) transcorreu o prazo prescricional, cujo cômputo teve início no dia posterior à data da cirurgia; 
 c) não transcorreu o prazo prescricional, cujo cômputo teve início no dia que Silvio tomou ciência da 
recusa da seguradora em reembolsar os valores; 
 d) não transcorreu o prazo prescricional, cujo cômputo teve início na data do ajuizamento da ação; 
 e) não transcorreu o prazo prescricional, pois em caso de enfermidade o cômputo é em dobro. 
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Do Direito das Obrigações  
 

23) FGV –TJ AM – Analista Jurídico I– Área Judiciária – 2013  
 
Carlos e Andréa estão obrigados a entregar um cavalo da espécie Manga Larga Marchador a Manoel. 
Porém, na véspera da entrega, Carlos, por descuido, deixa o portão aberto, o cavalo foge e tenta atravessar 
um rio próximo à propriedade, morrendo afogado. 
  
Considerando o contexto fático narrado, analise as afirmativas a seguir. 
 
I. A obrigação deixa de ser indivisível, pois houve conversão da prestação originária. 
 
II. Andréa e Carlos estão obrigados ao pagamento de suas cotas e das perdas e danos. 
 
III. Manoel pode escolher o devedor a ser acionado para requerer o ressarcimento em perdas e danos, pois 
há pluralidade de credores. 
 
Assinale: 
 
 a)  se somente a afirmativa III estiver correta. 
 b)  se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
 c)  se somente a afirmativa II estiver correta. 
 d)  se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
 e)  se somente a afirmativa I estiver correta. 
 

24) FGV –TJ AM – Analista Jurídico I– Área Judiciária – 2013  
 
Pedro está obrigado a dar uma vaca leiteira, avaliada em R$ 50.000,00, a dois credores, Maria e João. Maria 
remite a dívida e João exige a entrega do animal. 
 
Considerando o contexto fático narrado, analise as afirmativas a seguir. 
 
I. Por se tratar de obrigação indivisível, Maria não poderia remitir a dívida sem a anuência de João. 
 
II. João somente poderá exigir a entrega da vaca se pagar R$ 25.000,00 a Pedro. 
 
III. A remissão de parte da dívida realizada por Maria tem o condão de acarretar a extinção da obrigação 
da entrega da vaca a João. 
 
Assinale: 
 a)  se somente a afirmativa I estiver correta. 
 b)  se somente a afirmativa II estiver correta. 
 c)  se somente a afirmativa III estiver correta. 
 d)  se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
 e)  se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

Dos Contratos em Geral  
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25) FGV –DPE RJ – Área Judiciária – 2014  
 
Fabrício ofereceu verbalmente uma mesa usada a Eduardo, pelo preço de trezentos reais, pagamento à 
vista, em dinheiro. Eduardo respondeu positivamente. É correto afirmar que o contrato 
 
 a)  não foi celebrado, porque não houve formalidade essencial à venda. 
 b)  não foi celebrado, porque não houve a entrega do bem. 
 c)  foi celebrado, pois houve proposta e aceitação. 
 d)  foi celebrado, mas é ineficaz até a entrega da mesa. 
 e)  foi celebrado, mas é rescindível até a entrega da mesa. 
 

26) FGV –DPE RO – Analista Jurídico– Área Judiciária – 2015   
 
Fernanda celebrou contrato de conta corrente com determinada entidade bancária. Ao receber o 
instrumento do contrato ao qual aderiu, percebeu algumas ambiguidades e contradições em determinadas 
cláusulas relativas às tarifas bancárias. 
 
É correto afirmar, nesse caso, que: 
 
 a) as mencionadas cláusulas contratuais devem ser interpretadas mais favoravelmente a Fernanda; 
 b) as mencionadas cláusulas contratuais devem ser interpretadas mais favoravelmente à entidade 
bancária; 
 c) o contrato é nulo; 
 d) o contrato é juridicamente inexistente; 
 e) as mencionadas cláusulas contratuais serão nulas de pleno direito. 
 

27) FGV –DP DF – Analista Judiciário– Área Judiciária – 2014  
 
Arlindo locou uma máquina de cortar grama para seu vizinho por seis meses. Acontece que desde o 
primeiro mês, seu vizinho se recusou a pagar o valor do aluguel, o que motivou Arlindo a extinguir o 
contrato. Essa modalidade de extinção contratual se denomina: 
 a)  resilição. 
 b)  rescisão. 
 c)  revogação. 
 d)  denúncia. 
 e)  distrato. 
 

28) FGV –DP DF – Analista Judiciário– Área Judiciária – 2014  
 
Cícero enviou proposta de celebração de contrato de prestação de serviços para Célio, estabelecendo um 
prazo de cinco dias para a resposta. Fez constar da proposta que o contrato estará celebrado na hipótese 
de Célio deixar de emitir resposta no prazo assinalado. Caso Célio realmente não responda à proposta, 
pode-se afirmar que: 
 
 a)  não houve formação do contrato. 
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 b)  houve formação do contrato em decorrência da manifestação presumida da vontade de Célio. 
 c)  houve formação do contrato em decorrência da manifestação tácita da vontade de Célio. 
 d)  houve formação do contrato em decorrência da manifestação expressa da vontade de Célio. 
 e)  apesar da formação do contrato em virtude da manifestação tácita da vontade, o negócio é 
relativamente ineficaz perante Célio. 
 
 

Das Várias Espécies de Contratos 
 

29) FGV – TJ AM – Analista Judiciário II – Área Judiciária – Leiloeiro - 2013 
 
Maria, necessitando transportar uma substância ilícita para Manaus, contrata Pedro, piloto de um avião 
de pequeno porte. A substância ilícita estava escondida em um fundo falso na mala de Maria. Pedro 
desconhecia a presença desse material durante o voo. Ao chegarem a Manaus, foram surpreendidos pela 
polícia que identificou a substância ilícita nos pertences de Maria. 
 
Considerando o caso descrito, assinale a afirmativa correta. 
 
 a) O contrato de transporte é nulo, pois o objeto era ilícito. 
 b) O contrato de transporte é anulável, pois o motivo era ilícito apenas para Maria. 
 c) O contrato de transporte é anulável, por falso motivo. 
 d) O contrato de transporte é nulo, pois objetiva fraudar lei imperativa. 
 e) O contrato de transporte é válido, pois o motivo ilícito não era comum a ambas as partes. 
 

30) FGV –TJ GO – Analista Judiciário– Área Judiciária – 2014 
 
Eduardo, pedreiro, ao atravessar a rua quando seguia para o trabalho, foi atropelado por um veículo, que 
empreendeu fuga sem que fosse identificado. Ao ser socorrido, Eduardo apresentava dores nas costas, 
com fratura exposta na perna direita. Pessoas da localidade, com intuito de ajudá-lo, pararam um ônibus 
da empresa Transportar S/A, que fazia o itinerário que passava pela localidade, e solicitaram que o 
motorista levasse Eduardo para o Hospital Público que ficava localizado no caminho que o coletivo 
seguiria. O motorista, contudo, recusou-se a transportá-lo. Nesse caso: 
 
 a) há obrigação do transportador de aceitar o passageiro, podendo ser responsabilizado civilmente em 
caso de recusa; 
 b) há obrigação do transportador de aceitar o passageiro, exceto se a lotação estiver esgotada; 
 c) há obrigação do transportador de aceitar o passageiro, justamente em virtude do seu estado de saúde, 
decorrente do atropelamento; 
 d) não há obrigação, em hipótese alguma, de o transportador aceitar o passageiro; 
 e) não há obrigação do transportador de aceitar o passageiro, em virtude do seu estado de saúde, 
decorrente do atropelamento. 
 
 
 

31) FGV –DPE MT – Analista – Área Judiciária – Advogado - 2015 
  



Direito Civil 

Cargo: Analista (Área Judiciária) 

Período: 2010 – 2015 

14 
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e 

quaisquer outras formas de compartilhamento. 

 

Mariana, comodante, e André, comodatário, celebraram contrato de comodato de imóvel residencial com 
prazo de cinco anos, a partir de 5/10/2009. Alcançado o termo contratual, André não promoveu a 
devolução do bem a Mariana e, em 5/11/2014, foi notificado extrajudicialmente para a desocupação do 
imóvel, no prazo de trinta dias, e o pagamento de aluguel, no valor de R$ 2.000,00 por mês. André 
ignorou a notificação extrajudicial e permaneceu ocupando o imóvel a título gratuito. 
 
A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 
 
 a) Mariana não poderá arbitrar valor de aluguel estando André em mora para devolver o imóvel, 
podendo somente requerer judicialmente a reintegração e imissão na posse e a indenização dos danos 
sofridos. 
 b) Mariana poderá arbitrar valor de aluguel estando André em mora para devolver o imóvel, tendo a 
mais ampla liberdade para a fixação do valor, pois este caracteriza-se como uma pena. 
 c) Mariana poderá arbitrar o valor do aluguel a ser devido por André, independentemente de decisão 
judicial, como forma de autotutela de seu direito de se reintegrar na posse do imóvel. 
 d) Mariana tem direito ao valor do aluguel que será devido por André desde a notificação extrajudicial 
até a desocupação do imóvel, desde que seja fixado por decisão judicial. 
 e) Mariana tem direito ao valor do aluguel que será devido por André desde a notificação extrajudicial 
até a desocupação do imóvel, descontadas do valor as despesas ordinárias realizadas por André no uso e 
gozo do imóvel. 
 

32) FGV –TJ RO – Analista – Área Judiciária – Oficial de Justiça - 2015  
 
João, irmão de Paulo e Pedro, todos filhos de Ricardo, requereu, nos autos do inventário dos bens 
deixados por seu pai, falecido em 2014, que fosse determinado aos co-herdeiros, seus irmãos, que 
trouxessem à colação os bens que receberam, através de doação, a título de adiantamento de legítima, 
especialmente porque tais bens não integrariam a parte disponível dos bens do de cujus. Instados a se 
manifestar sobre o requerimento, os irmãos de João se opuseram à pretensão, argumentando que na 
hipótese não havia para João direito de exigir a colação dos bens, porquanto, por ocasião da doação 
realizada pelo pai, ainda não havia sido sequer concebido, destacando que não possuem mais os bens 
doados. Considerando os dados fornecidos pelo problema, o pedido será: 
 
 a) indeferido, porquanto não pode o herdeiro, não concebido ao tempo da doação, exigir de seus irmãos a 
colação de tais bens; 
 b) indeferido, porquanto os descendentes que concorrem à sucessão de ascendente comum não são 
obrigados a conferir o valor das doações que dele em vida receberam; 
 c) deferido, porque o direito de exigir dos irmãos a colação de bens que receberam por via de doação a 
título de adiantamento de legítima, é absoluto e indisponível, não admitindo afastamento em qualquer 
circunstância; 
 d) indeferido, pois não se pode exigir sejam trazidos à colação bens que não mais existem no patrimônio 
dos co-herdeiros no momento da abertura da sucessão; 
 e) deferido, pois o filho do autor da herança tem o direito de exigir de seus irmãos a colação dos bens que 
receberam, através de doação, a título de adiantamento de legítima, ainda que não tenha sido concebido 
ao tempo da liberalidade. 
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Da Responsabilidade Civil  
 

33) FGV –DP DF – Analista Judiciário– Área Judiciária – 2014 
 
Vânia submeteu-se a uma intervenção cirúrgica na qual, em decorrência da imperícia de Carlos, Vanessa e 
Fabrício, três médicos que participavam da operação, sofreu sérios danos físicos. Caracterizada a 
responsabilidade civil dos médicos em questão, pode-se afirmar que a indenização: 
 
 a)  tem que ser exigida separadamente de cada um dos autores do fato lesivo. 
 b)  pode ser exigida apenas de um dos autores do fatos, isentando os demais da responsabilidade. 
 c)  pode ser exigida apenas de dois dos autores, isentando o terceiro da responsabilidade. 
 d)  pode ser exigida apenas de um dos autores, o qual exercerá direito regressivo perante os demais. 
 e)  tem que ser exigida dos três autores dos fatos conjuntamente, cada qual na proporção de sua 
responsabilidade. 
 

34) FGV –DPE RJ – Área Judiciária – 2014 
 
Em uma rotina de aproximadamente dois anos, Eduarda aguardava o ônibus da companhia VAIVAI 
LTDA às 6h da manhã para seguir para seu trabalho. Ocorre que, naquele dia, por um mero capricho, o 
motorista resolveu não parar naquele ponto de ônibus, apesar de Eduarda lhe fazer o sinal. 
 
Caso Eduarda venha a sofrer danos por não chegar a tempo no local de trabalho, é correto afirmar que 
 
 a)  há responsabilidade civil objetiva de VAIVAI LTDA . 
 b)  a responsabilidade civil de VAIVAI LTDA dependerá da comprovação de culpa do motorista. 
 c)  não há qualquer responsabilidade civil de VAIVAI LTDA, por ainda não haver relação contratual. 
 d)  há responsabilidade civil objetiva apenas do motorista. 
 e)  há uma hipótese de fato do consumidor. 
 

35) FGV –MPE RJ – Est For – Área Judiciária – 2014  
 
O Código Civil, em matéria de responsabilidade civil, estabelece: 
 
 a) a responsabilidade objetiva por fato de terceiro; 
 b) parâmetros tarifados para as indenizações por dano moral, de acordo com a gravidade da ofensa 
reparada e o nível socioeconômico dos envolvidos; 
 c) a culpa presumida dos responsáveis por fato de terceiro; 
 d) a total dependência entre as responsabilidades civil e criminal; 
 e) o fim da previsão da culpa como pressuposto do dever de indenizar. 
 

36) FGV –TJ GO – Analista Judiciário– Área Judiciária – 2014 
 
João foi condenado pela Justiça Estadual a 6 anos de reclusão por roubo majorado. Após cumprir a pena, 
João propôs revisão criminal e obteve êxito em desconstituir sua condenação, comprovando que ocorreu 
erro judiciário. No caso em tela, em matéria de responsabilidade civil do Estado, de acordo com o texto 
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constitucional, em especial o Art. 5º da Carta Magna, João: 
 
 a) não terá direito à indenização, em respeito à soberania do Poder Judiciário; 
 b) não terá direito à indenização, em respeito à coisa julgada no processo originário; 
 c) não terá direito à indenização, pela inexistência de ato ilícito; 
 d) terá direito à indenização a ser suportada pelo Estado; 
 e) terá direito à indenização a ser suportada pessoalmente pelo juiz, nos casos de culpa, dolo ou fraude, e 
subsidiariamente pelo Estado. 
 

37) FGV –DPE RO – Analista Jurídico– Área Judiciária – 2015    
 
Em decorrência de uma falha de informação, foi publicada matéria inverídica em periódico do grupo de 
publicidade O MOMENTO S/A, a respeito da escola de ensino médio EDUCANTE LTDA, sobre 
hipóteses de tráfico de entorpecentes no estabelecimento de ensino, envolvendo professores, funcionários 
e alunos da escola. 
 
Ajuizada ação de responsabilidade civil pela entidade de ensino, é correto afirmar que: 
 
 a) é viável o êxito na condenação de indenização por danos materiais e morais; 
 b) é viável o êxito na condenação de indenização apenas por danos materiais; 
 c) é viável o êxito na condenação de indenização apenas por danos morais; 
 d) não é viável o êxito na condenação por qualquer indenização, por se tratar de escola; 
 e) não é viável o êxito na condenação por qualquer indenização, em virtude da liberdade de imprensa. 
 

38) FGV –TJ RO – Analista – Área Judiciária – Oficial de Justiça - 2015   
 
Márcia atravessou movimentada via pública, fora da faixa de pedestre e, quando estava na pista central 
exclusiva para ônibus, foi atropelada pelo coletivo de sociedade empresária concessionária de serviço 
público de transporte coletivo. O motorista conduzia o ônibus com velocidade compatível com a 
permitida para o local e observando o dever de cautela ordinário que lhe era exigível. Em decorrência do 
atropelamento, Márcia faleceu e seus genitores ajuizaram ação indenizatória em face da sociedade 
empresária. Analisando as circunstâncias fáticas descritas, é correto afirmar que: 
 a) seria caso de aplicação da responsabilidade civil objetiva, pela teoria do risco administrativo, mas, em 
razão da evidente culpa exclusiva da vítima, exclui-se a responsabilidade da concessionária, pela ausência 
do elemento do nexo causal; 
 b) seria caso de aplicação da responsabilidade civil subjetiva, porque o dano foi causado por empresa 
privada e não pelo poder público, mas, em razão da evidente culpa exclusiva da vítima, exclui-se a 
responsabilidade da concessionária; 
 c) não obstante a evidente culpa exclusiva da vítima, como se trata de responsabilidade civil objetiva, 
mantém-se o dever de indenizar por parte da concessionária, independentemente da comprovação da 
culpa ou dolo do agente; 
 d) não obstante a evidente culpa exclusiva da vítima, como se trata de responsabilidade civil subjetiva, 
mantém-se o dever de indenizar por parte da concessionária, independentemente da comprovação da 
culpa ou dolo do agente; 
 e) aplica-se a responsabilidade civil subjetiva da concessionária de serviço público, levando-se em 
consideração a natureza do contrato de transporte, mas o valor da indenização deverá ser reduzido 
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porque a vítima concorreu para o resultado danoso. 
 

39) FGV –TJ RO – Analista – Área Judiciária – Oficial de Justiça - 2015 
 
Maria ajuíza ação de responsabilidade civil em face da Transportadora Rodoviária Gira Mundo, alegando, 
em resumo, que caminhava pelo acostamento da Rodovia Porto Velho-Vilhena e, pensando estar sendo 
perseguida por um desconhecido, correu para a pista de rolamento, onde transitam os veículos, quando 
foi colhida pelo motorista do caminhão de propriedade da Ré. Afirma que o acidente ocorreu porque 
trafegava o veículo em velocidade muito superior à permitida naquele local e, por isso, não conseguiu 
nem desviar e nem frear a tempo de impedir a colisão. Defende-se a empresa apresentando laudo pericial 
do local, feito por perito oficial, apontando que o caminhão trafegava a 80 km por hora no momento do 
acidente, portanto, dentro do limite de velocidade permitido, descartando qualquer responsabilidade do 
motorista na produção do evento. Em réplica, insiste a Autora na condenação, alegando que é 
desnecessária a prova da culpa do motorista. Considerando os dados fornecidos pelo problema, o pedido 
será julgado: 
 
 a) procedente, pois cuida-se de responsabilidade objetiva, que não permite em nenhuma hipótese o 
afastamento do dever de indenizar, se comprovada a ocorrência do evento danoso; 
 b) improcedente, pois não se admite a condenação na obrigação de reparar o dano se não se prova a culpa 
do agente causador, pois a hipótese é de responsabilidade objetiva integral; 
 c) improcedente, ante a ausência de nexo causal entre a conduta do motorista do caminhão e o prejuízo 
sofrido pela vítima; 
 d) procedente, porque a hipótese é de responsabilidade subjetiva e restou provada a culpa do condutor 
do caminhão; 
 e) improcedente, porque mesmo na hipótese de responsabilidade objetiva é indispensável a comprovação 
da imprudência, negligência ou imperícia daquele que causou o dano. 
 

40) FGV – TJ AM – Analista Judiciário II – Área Judiciária – Leiloeiro - 2013 
 
Assinale a afirmativa que não é excludente do nexo causal. 
 
 a) A culpa exclusiva da vítima 
 b) A menoridade do autor do dano 
 c) A culpa de terceiro 
 d) Por caso fortuito 
 e) Por força maior 
 

41) FGV –DPE RJ – Área Judiciária – 2014  
 
Vânia se hospedou em determinado hotel. Ocorre que seus pertences foram furtados por outro hóspede, 
que em seguida deixou o estabelecimento. É correto afirmar que 
 
 a)  não há responsabilidade civil do hotel, por se tratar de fato de terceiro. 
 b)  haverá responsabilidade civil do hotel se ficar demonstrada culpa. 
 c)  haverá responsabilidade civil do hotel se o contrato de hospedagem de Vânia for por escrito. 
 d)  há responsabilidade civil do hotel independentemente de culpa. 
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 e)  não há responsabilidade civil do hotel por se tratar de força maior. 
 

Dos Direitos Reais  
 

42) FGV –MPE RJ – Est For – Área Judiciária – 2014 
 
Em relação à propriedade, pode-se afirmar que: 
 
 a) são formas de aquisição da propriedade sobre bens imóveis a ocupação, especificação, confusão, 
comissão, adjunção, usucapião e tradição; 
 b) a legitimação da posse e a conversão desta em propriedade pressupõem necessariamente sentença 
judicial; 
 c) a usucapião familiar é assegurada àquele que exerça posse ininterrupta por dois anos sobre imóvel 
urbano com área não superior a 250 m2, cuja propriedade dividia com ex-cônjuge ou ex-companheiro que 
abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia e de sua família; 
 d) são modos peculiares de aquisição da propriedade sobre bens móveis o registro do título, a sucessão, a 
usucapião e a acessão; 
 e) quem quer que encontre coisa alheia perdida deve restitui-la ao dono ou legítimo possuidor, devendo o 
descobridor empenhar-se em encontrá-lo, sendo que, caso não o encontre, poderá, imediatamente, 
mediante processo judicial, adquirir sua propriedade. 
 

43) FGV –DPE MT – Analista – Área Judiciária – Advogado - 2015  
 
Rita, por 11 anos, sem interrupção nem oposição de quem quer que seja, possui, como seu, imóvel no qual 
estabeleceu a sua moradia habitual. 
 
Considerando que Rita não possui qualquer título referente à titularidade proprietária do imóvel, assinale 
a afirmativa correta. 
 
 a) Estando Rita de comprovada boa-fé, e somente nesse caso, poderá adquirir a propriedade do bem 
imóvel por meio de ação de usucapião, na qual requeira ao juiz declaração por sentença, que servirá como 
título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 
 b) Independentemente de comprovada boa-fé, Rita poderá adquirir a propriedade do bem imóvel por 
meio de ação de usucapião, na qual requeira ao juiz declaração por sentença, que servirá como título para 
o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 
 c) Independentemente de agir com boa-fé, Rita não poderá adquirir a propriedade do bem imóvel por 
não ter atingido ainda o tempo mínimo da prescrição aquisitiva, qual seja, quinze anos. 
 d) Estando Rita de comprovada boa-fé, e somente nesse caso, poderá adquirir o direito de superfície do 
bem imóvel por ter atingido o tempo mínimo para a titularidade, qual seja, cinco anos. 
 e) Independentemente de agir com boa-fé, Rita não poderá adquirir a propriedade do bem imóvel por 
não haver realizado nele obras ou serviços de caráter produtivo. 
 

44) FGV –DP DF – Analista Judiciário– Área Judiciária – 2014  
 
Severino tem a posse mansa e pacífica, com animus domini, de um imóvel rural há dezenove anos. Reside 
no local, onde mantém uma grande horta para sua subsistência. Vivian adquiriu a propriedade vizinha há 
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dois meses e cria determinada raça de galinhas para seu consumo próprio. Ocorre que as aves de Vivian 
têm invadido o terreno de Severino reiteradamente, causando-lhe grande prejuízo em suas hortaliças, já 
que a cerca divisória das propriedades, feita de arame farpado por Severino, não contém os animais. É 
correto afirmar que: 
 
 a)  é dever de Vivian construir tapumes especiais para conter todos os animais de sua propriedade. 
 b)  é dever de Severino construir tapumes especiais para evitar a entrada de animais pertencentes aos 
vizinhos. 
 c)  Vivian e Severino devem repartir as despesas para construção de tapumes para conter os animais de 
pequeno ou de grande porte de propriedade de Vivian. 
 d)  é dever de Vivian construir tapumes especiais para conter os animais de pequeno porte de sua 
propriedade. 
 e)  por ser mero possuidor, Severino não pode responsabilizar Vivian pelos problemas dos animais. 
 

45) FGV –DPE MT – Analista – Área Judiciária – Advogado - 2015  
 
Em relação ao direito de vizinhança, assinale a afirmativa correta. 
 
 a) Os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono da árvore, já que são classificados 
como bens de natureza acessória. 
 b) O proprietário ou o possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a 
reparação deste, quando ameace ruína, bem como que lhe preste caução pelo dano iminente. 
 c) O dono do prédio que não tiver acesso à via pública pode constranger o vizinho a lhe dar passagem, 
independentemente do pagamento de indenização. 
 d) Todo aquele que violar as proibições referentes ao direito de vizinhança é obrigado a demolir as 
construções feitas, sendo dispensada a indenização por perdas e danos. 
 e) É defeso abrir janelas, ou fazer terraço ou varanda, a menos de dois metros do terreno vizinho. 
 

46) FGV –DP DF – Analista Judiciário– Área Judiciária – 2014 
 
Valério exerce a posse mansa e pacífica do imóvel rural onde reside há 27 anos. Há três acessos ao imóvel, 
mas o que Valério mais utiliza é uma pequena estrada, feita e mantida por ele há 21 anos, que passa por 
dentro de uma outra propriedade pertencente a um casal de nacionalidade inglesa e que pouco frequenta 
o local. Acontece que, após tantos anos, o referido casal vendeu o imóvel para uma incorporadora, a qual 
começou a construção de um muro que impede a passagem de Valério. Nesse caso é correto afirmar que: 
 
 a)  em virtude da existência de dois outros acessos, nenhuma providência pode ser tomada por Valério. 
 b)  Valério, por ser titular do direito de propriedade sobre a pequena passagem, pode ajuizar ação 
reivindicatória para impedir a construção do muro. 
 c)  Valério, por ser possuidor do direito real de servidão de passagem, pode se valer da proteção 
possessória que a lei lhe confere. 
 d)  nada pode ser feito, já que Valério é mero invasor do imóvel. 
 e)  nada pode ser feito, já que não há proteção legal para direito de passagem. 
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Do Direito de Família  
 

47) FGV –MPE RJ – Est For – Área Judiciária – 2014 
 
Em matéria de direito de família, pode-se afirmar que: 
 
 a) o Código Civil prevê, sob pena de anulabilidade, a necessidade de consentimento do companheiro da 
compra e venda de bem imóvel; 
 b) é admitida, como presunção absoluta, a presunção de paternidade dos filhos havidos na constância do 
casamento; 
 c) são características do direito aos alimentos o caráter personalíssimo, a irrenunciabilidade e a 
atualização; 
 d) o abandono afetivo pelo genitor jamais possibilta a compensação pelos danos morais sofridos pelo 
filho; 
 e) a incidência de um impedimento matrimonial, nos termos do Código Civil, não impede a configuração 
da união estável. 
 
 

48) FGV –TJ SC – Área Judiciária – 2015  
 
Maria foi casada com João e com ele teve três filhos, hoje com idades entre três e seis anos. No acordo 
celebrado pelo casal por ocasião do divórcio, ajustou-se que manteriam a guarda compartilhada dos 
filhos, pactuando, ainda, que as crianças pernoitariam com o pai duas vezes por semana. Um ano após o 
divórcio, João contrai novas núpcias com Vera. 
 
Diante do novo casamento do ex-cônjuge, Maria decide não mais permitir o pernoite das crianças com o 
genitor, com o argumento de que o acordo antes celebrado foi dissolvido na parte referente aos direitos e 
deveres a eles relativos. Nesse caso: 
 
 a)  o novo casamento de qualquer dos ex-cônjuges não implicará restrições aos direitos dos pais em 
relação aos filhos; 
 b)  o novo casamento de qualquer dos ex-cônjuges implicará a revogação do direito ao pernoite com os 
filhos até que se comprove o bom relacionamento entre os filhos e o novo cônjuge; 
 c)  o novo casamento do cônjuge implicará a revisão automática do dever alimentar para com os filhos 
menores, o qual deverá ser adaptado à nova realidade econômica daquele que constituiu nova família; 
 d)  o novo casamento de qualquer dos cônjuges implicará a modificação completa do acordo celebrado 
por ocasião do divórcio; 
 e)  a modificação do pacto celebrado por ocasião do divórcio em relação ao dever de contribuir para o 
sustento dos filhos menores ocorrerá automaticamente com o nascimento de filho havido em nova união 
por qualquer dos cônjuges. 
 

49) FGV –TJ SC – Área Judiciária – 2015 
 
Sobre o tema “Relação de Parentesco”, é correto afirmar que: 
 a)  os parentes do cônjuge ou companheiro não possuem, para fins legais, relação de parentesco com os 
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parentes do outro; 
 b)  o parentesco em linha colateral provém de descendência comum; 
 c)  o parentesco por afinidade alcança até o 4º grau na linha colateral; 
 d)  na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento; 
 e)  são parentes em linha transversal as pessoas que estão uma com as outras na relação de ascendentes e 
descendentes. 
 

50) FGV – TJ AM – Analista Judiciário I – Área Judiciária –2013  
 
Maria emprestou R$ 5.000,00 para Cláudia. Uma semana antes do vencimento da obrigação, Cláudia 
procura Maria propondo que o pagamento seja feito por meio de uma cessão do crédito a alimentos que 
ela possui com José (pai de Cláudia), avaliado em R$ 20.000,00. 
  
A partir da situação hipotética, assinale a afirmativa correta. 
 
 a)  Não é possível a cessão de créditos, pois o direito a alimentos é incessível por expressa vedação legal. 
 b)  Não é possível a cessão de créditos, pois o valor devido por Maria é menor do que o crédito que ela 
tem com José. 
 c)  Somente será possível a cessão de créditos, caso José concorde com a substituição da credora. 
 d)  Somente será possível a cessão de créditos após o vencimento da dívida, por expressa determinação 
legal. 
 e)  Somente será possível a cessão de créditos, caso Maria tenha alguma relação de parentesco com José. 
 
 

51) FGV –TJ SC – Área Judiciária – 2015 
 
Ana, casada com Roberto há dez anos, descobre que seu marido mantém relacionamento extraconjugal 
com Julia. 
 
Depois de muita discussão, Roberto decide divorciar-se de Ana, deixando seus três filhos menores 
impúberes residindo em companhia materna. 
 
Diante da ruptura da vida em comum, antes da concretização do divórcio, Ana decide ajuizar ação de 
alimentos em face do ex-cônjuge, buscando fossem concedidos para si e para os filhos. 
 
Sobre o tema “Alimentos”, tratado na questão, é correto afirmar que: 
 
 a)  o dever de prestar alimentos existe sempre para aquele que tem condições econômica de prestá-los, 
seja na hipótese de casamento ou união estável, independentemente de qualquer outro requisito; 
 b)  o direito aos alimentos do cônjuge é indiscutível quando lhe couber residir com os filhos após o 
rompimento da vida conjugal; 
 c)  o cônjuge culpado pela dissolução do casamento tem o dever de prestar alimentos ao cônjuge 
prejudicado como forma de reparar o dano; 
 d)  a obrigação alimentar em relação ao cônjuge existe em havendo necessidade de quem pede e 
possibilidade de quem deve pagar; 
 e)  o novo casamento do divorciado, advindo filhos da nova união, implica automática revisão da 
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obrigação alimentar relativa ao primeiro casamento. 
 

52) FGV –DP DF – Analista Judiciário– Área Judiciária – 2014  
 
Fernanda e Ricardo mantêm uma relação de namoro. Ricardo reside com seus pais e Fernanda mora com 
sua avó. Acontece que após seis anos de relacionamento, Fernanda engravidou, ficando confirmada a 
paternidade de Ricardo, mas os dois continuaram com suas residências originais, mantendo o 
relacionamento nos moldes anteriores à gravidez. É correto afirmar que: 
 
 a)  em momento algum se configurou uma união estável. 
 b)  após cinco anos de relacionamento, já havia uma união estável na forma da lei. 
 c)  havia uma união estável desde o início do relacionamento, independentemente do tempo em que o 
casal esteve junto. 
 d)  a união estável se configurou a partir do nascimento da criança. 
 e)  a união estável se configurou a partir do momento em que Fernanda ficou grávida. 
 

53) FGV –TJ SC – Área Judiciária – 2015 
 
José e Dalva, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, falecem deixando dois filhos menores 
impúberes, vasto patrimônio, mas sem deixar testamento. 
 
Diante da grave situação dos menores, os avós maternos, o avô paterno e um tio passam a disputar o 
exercício da tutela das crianças, ajuizando, todos, medida judicial competente. 
 
No curso do processo onde se decidirá sobre quem exercerá a tutela dos menores, constata-se que o avô 
paterno não tem a livre administração de seus bens, em razão de interdição judicial. 
 
Verifica-se também que os avós maternos são pessoas de pouca instrução e de poucos recursos 
financeiros, apesar de manterem a vida econômica equilibrada e o casamento estável. 
 
O tio dos menores, por sua vez, tem vasto patrimônio e uma família equilibrada. 
 
Considerando os dados fornecidos pelo problema, é correto afirmar que a tutela dos menores deverá: 
 
 a)  ser deferida ao tio, porque reúne todas as qualidades essenciais: é jovem, bem situado financeiramente 
e com vida familiar estável; 
 b)  ser deferida a mais de um requerente, pois, havendo mais de um menor, ainda que irmãos, dar-se-á 
um tutor a cada um; 
 c)  ser exercida por pessoa idônea, próxima às crianças e com formação intelectual capaz de bem gerir o 
patrimônio, considerando que os menores possuem vastos recursos financeiros; 
 d)  ser deferida ao avô paterno, porque a família paterna tem preferência no exercício da tutela, em 
falecendo os pais sem deixar testamento indicando o tutor ou curador; 
 e)  caber aos avós maternos, porque são ascendentes, mais próximos, destacando-se que a tutela não pode 
ser deferida a quem não tem a livre administração de seus bens. 
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Do Direito das Sucessões  
 

54) FGV –MPE RJ – Est For – Área Judiciária – 2014 
 
Em matéria de sucessões, pode-se afirmar que: 
 
 a) o quinhão hereditário, no todo ou em parte, não pode ser objeto de cessão por escritura pública; 
 b) a renúncia da herança deve constar expressa e exclusivamente de instrumento público; 
 c) quando não se efetua o direito de acrescer, não se transmite aos herdeiros legítimos a quota vaga do 
nomeado; 
 d) são irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança; 
 e) os efeitos da exclusão do herdeiro indigno se estendem aos seus sucessores. 
 

55) FGV –DP DF – Analista Judiciário– Área Judiciária – 2014  
  
Eduarda manteve relação de união estável durante treze anos com Virgílio, até que este morreu deixando 
apenas duas filhas de sua prima Flávia, já falecida, como parentes. É correto afirmar que a parte 
pertencente a Virgílio dos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, na hipótese, 
serão herdados: 
 
 a)  por Eduarda. 
 b)  metade por Eduarda e metade pelas duas filhas de sua prima Flávia. 
 c)  um terço por Eduarda e dois terços pelas duas filhas de sua prima Flávia. 
 d)  pelo Município. 
 e)  pelo Estado. 
 

56) FGV – TJ AM – Analista Judiciário I – Área Judiciária –2013  
 
A respeito da abertura da sucessão e da aceitação da herança, assinale a afirmativa incorreta. 
 
 a)  Caso o herdeiro seja casado, a aceitação de herança independe da anuência do seu cônjuge. 
 b)  Opera-se a transmissão imediata da propriedade, da posse dos bens e das dívidas do de cujus, no 
momento da abertura da sucessão, independentemente da vontade e do conhecimento dos herdeiros. 
 c)  O período entre a abertura da sucessão e a aceitação da herança é denominado delação. 
 d)  O direito de aceitar ou renunciar à herança tem natureza de direito subjetivo. 
 e)  O direito positivo brasileiro veda, expressamente, ao sucessor por um mesmo e único título, a 
aceitação parcial da herança. 
 

57) FGV –TJ GO – Analista Judiciário– Área Judiciária – 2014 
 
Em decorrência do naufrágio de uma embarcação, ocorreu a morte de Antônio e de seus dois filhos, Flávio 
e Eduardo. A embarcação foi encontrada com os três corpos, sem condições de identificação de qual dos 
três teria falecido primeiro. Antônio deixou duas filhas, Andréia e Priscila, além de quatro netos, sendo 
dois filhos de Flávio e dois filhos de Eduardo. Pode-se afirmar que, na hipótese: 
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 a) os filhos de Flávio e de Eduardo não herdam bens deixados por Antônio, em virtude da comoriência; 
 b) os filhos de Flávio e de Eduardo não herdam bens deixados por Antônio, em virtude da existência de 
Andréia e Priscila; 
 c) os filhos de Flávio e Eduardo vão concorrer, cada um, em igualdade de condições com Andréia e 
Priscila, na herança deixada por Antônio; 
 d) os filhos de Flávio e Eduardo herdam, por representação, parte dos bens deixados por Antônio; 
 e) todos os bens deixados por Antônio devem ser herdados pelos filhos de Flávio e Eduardo. 
 

58) FGV –DP DF – Analista Judiciário– Área Judiciária – 2014 
 
Cláudio faleceu, deixando cinco filhos como herdeiros, sendo que dois eram menores impúberes. Valéria, 
sua filha mais velha, requereu a abertura do inventário dentro do prazo legal, sendo-lhe deferida a 
inventariança. Acontece que Patrícia, sua irmã, desconfia que Valéria esteja omitindo alguns bens móveis 
que fazem parte do acervo hereditário. É correto afirmar que Patrícia: 
 
 a)  deve arguir a sonegação assim que tomar conhecimento do inventário. 
 b)  não pode arguir a sonegação em face da inventariante. 
 c)  somente pode arguir a sonegação depois de encerrada a fase de descrição dos bens. 
 d)  somente pode arguir a sonegação depois de proferida a sentença de partilha. 
 e)  somente pode arguir a sonegação se os demais herdeiros derem sua anuência. 
 

Legislação  
 

59) FGV –TJ GO – Analista Judiciário– Área Judiciária – 2014  
 
Durante décadas, as leis brasileiras partiram da pressuposição de que os cuidados infantis eram atributos 
naturais da mulher, relegando ao pai o papel de visitante em caso de divórcio ou separação do casal. Tal 
concepção modificou-se em vista do interesse crescente dos homens em participar dos cuidados infantis, e 
do direito da criança e do adolescente à convivência familiar. A Lei nº 11.698, de 2008, celebra essa 
transformação, sendo conhecida também como: 
 
 a) lei do divórcio; 
 b) lei da paternidade; 
 c) carta magna; 
 d) estatuto da criança e do adolescente; 
 e) lei da guarda compartilhada. 
 
 

60) FGV –DPE RO – Analista – Área Judiciária - 2015   
 
A Lei nº 13.058/2014 regulamenta a aplicação da guarda compartilhada de forma mais clara, corrigindo 
alguns pontos da lei anterior, Lei nº 11.698/2008. De acordo com a nova lei: 
 
 a) a guarda compartilhada deve ser aplicada sempre que possível; 
 b) os filhos devem revezar a moradia entre os pais, salvo se a criança não demonstrar interesse; 
 c) a guarda compartilhada não será aplicada se não houver concordância de um ou ambos os pais; 
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 d) o juiz pode basear-se em orientação técnico-profissional para estabelecer atribuições parentais e 
períodos de convivência sob guarda compartilhada; 
 e) uma vez decretada a guarda compartilhada, o pagamento de pensão, se houver, deverá ser dividido 
pela metade. 
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Gabarito 
 

 
1 E 2 C 3 E 4 C 5 A 

6 B 7 B 8 D 9 C 10 A 

11 E 12 C 13 D 14 B 15 D 

16 B 17 D 18 C 19 A 20 D 

21 D 22 C 23 E 24 B 25 C 

26 A 27 B 28 A 29 E 30 E 

31 C 32 E 33 D 34 A 35 A 

36 D 37 A 38 A 39 C 40 B 

41 D 42 C 43 B 44 D 45 B 

46 C 47 C 48 A 49 D 50 A 

51 D 52 A 53 E 54 D 55 A 

56 D 57 D 58 C 59 E 60 D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


