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DIREITO CIVIL 
 
PESSOA NATURAL 
 
1. (VI EXAME DA OAB) Francis, brasileira, empresária, ao se deslocar do Rio de Janeiro para São 
Paulo em seu helicóptero particular, sofreu terrível acidente que culminou com a queda do aparelho 
em alto-mar. Após sucessivas e exaustivas buscas, feitas pelas autoridades e por empresas privadas 
contratadas pela família da vítima, infelizmente não foram encontrados os corpos de Francis e de 
Adilson, piloto da aeronave. Tendo sido esgotados os procedimentos de buscas e averiguações, de 
acordo com os artigos do Código Civil que regulam a situação supramencionada, é correto afirmar 
que o assento de óbito em registro público 

(A)  independe de qualquer medida administrativa ou judicial, desde que seja constatada a notória 

probabilidade de morte de pessoa que estava em perigo de vida. 

(B)  depende exclusivamente de procedimento administrativo quanto à morte presumida junto ao 

Registro Civil das Pessoas Naturais. 

(C) depende de prévia ação declaratória judicial quanto à morte presumida, sem necessidade de 

decretação judicial de ausência. 

(D)  depende de prévia declaração judicial de ausência, por se tratar de desaparecimento de uma 

pessoa sem dela haver notícia. 

 
RESPONSABILIDADE CIVIL E OBRIGAÇÕES 
 
2. (VI EXAME DA OAB) A condição, o termo e o encargo são considerados elementos acidentais, 
facultativos ou acessórios do negócio jurídico, e têm o condão de modificar as consequências 
naturais deles esperadas. A esse respeito, é correto afirmar que 

(A)  se considera condição a cláusula que, derivando da vontade das partes ou de terceiros, 

subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. 

(B)  se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, não vigorará o negócio jurídico, não 

se podendo exercer desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. 

(C)  o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito e, salvo disposição legal ou 

convencional em contrário, computam-se os prazos, incluindo o dia do começo e excluindo o do 

vencimento. 

(D) se considera não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante 

da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. 

 

3. (VI EXAME DA OAB) Marcelo, brasileiro, solteiro, advogado, sem que tenha qualquer impedimento 
para doar a casa de campo de sua livre propriedade, resolve fazê-lo, sem quaisquer ônus ou 
encargos, em benefício de Marina, sua amiga, também absolutamente capaz. Todavia, no âmbito do 
contrato de doação, Marcelo estipula cláusula de reversão por meio da qual o bem doado deverá se 
destinar ao patrimônio de Rômulo, irmão de Marcelo, caso Rômulo sobreviva à donatária. A respeito 
dessa situação, é correto afirmar que 

(A) diante de expressa previsão legal, não prevalece a cláusula de reversão estipulada em favor de 

Rômulo. 

(B)  no caso, em razão de o contrato de doação, por ser gratuito, comportar interpretação 

extensiva, a cláusula de reversão em favor de terceiro é válida. 

(C)  a cláusula em exame não é válida em razão da relação de parentesco entre o doador, 

Marcelo, e o terceiro beneficiário, Rômulo. 

(D)  diante de expressa previsão legal, a cláusula de reversão pode ser estipulada em favor do 

próprio doador ou de terceiro beneficiário por aquele designado, caso qualquer deles, nessa 

ordem, sobreviva ao donatário. 
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4. (VII EXAME DA OAB) Em relação à responsabilidade civil, assinale a alternativa correta. 
(A) A responsabilidade civil objetiva indireta é aquela decorrente de ato praticado por animais. 

(B) O Código Civil prevê expressamente como excludente do dever de indenizar os danos causados 

por animais, a culpa exclusiva da vítima e a força maior. 

(C) Empresa locadora de veículos responde, civil e subsidiariamente, com o locatário, pelos danos 

por este causados a terceiro, no uso do carro alugado. 

(D) Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na 

inicial implica em sucumbência recíproca. 

 

5. (VII EXAME DA OAB) Mauro, entristecido com a fuga das cadelinhas Lila e Gopi de sua residência, 
às quais dedicava grande carinho e afeição, promete uma vultosa recompensa para quem 
eventualmente viesse a encontrá‐las. Ocorre que, no mesmo dia em que coloca os avisos públicos da 
recompensa, ao conversar privadamente com seu vizinho João, afirma que não irá, na realidade, dar 
a recompensa anunciada, embora assim o tenha prometido. Por coincidência, no dia seguinte, João 
encontra as cadelinhas passeando tranquilamente em seu quintal e as devolve imediatamente a 
Mauro. Neste caso, é correto afirmar que 

(A) a manifestação de vontade no sentido da recompensa subsiste em relação a João ainda que 

Mauro tenha feito a reserva mental de não querer o que manifestou originariamente. 

(B) a manifestação de vontade no sentido da recompensa não subsiste em relação a João, pois este 

tomou conhecimento da alteração da vontade original de Mauro. 

(C) a manifestação de vontade no sentido da recompensa não mais terá validade em relação a 

qualquer pessoa, pois ela foi alterada a partir do momento em que foi feita a reserva mental por 

parte de Mauro. 

(D) a manifestação de vontade no sentido da recompensa subsiste em relação a toda e qualquer 

pessoa, pois a reserva mental não tem o condão de modificar a vontade originalmente tornada 

pública. 

 

6. (VIII EXAME DA OAB) João dirigia seu veículo respeitando todas as normas de trânsito, com 
velocidade inferior à permitida para o local, quando um bêbado atravessou a rua, sem observar as 
condições de tráfego. João não teve condições de frear o veículo ou desviar‐se dele, atingindo‐o e 

causando‐lhe graves ferimentos. 
A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. 

(A)  Houve responsabilidade civil, devendo João ser considerado culpado por sua conduta. 

(B)  Faltou um dos elementos da responsabilidade civil, qual seja, a conduta humana, não ficando 

configurada a responsabilidade civil. 

(C)  Inexistiu um dos requisitos essenciais para caracterizar a responsabilidade civil: o dano 

indenizável e, por isso, não deve ser responsabilizado. 

(D)  Houve rompimento do nexo de causalidade, em razão da conduta da vítima, não restando 

configurada a responsabilidade civil. 

 

7. (VI EXAME DA OAB) Mirtes gosta de decorar a janela de sua sala com vasos de plantas. A síndica 
do prédio em que Mirtes mora já advertiu a moradora do risco de queda dos vasos e de possível dano 
aos transeuntes e moradores do prédio. Num dia de forte ventania, os vasos de Mirtes caíram sobre 
os carros estacionados na rua, causando sérios prejuízos. Nesse caso, é correto afirmar que Mirtes 

(A)  poderá alegar motivo de força maior e não deverá indenizar os lesados. 

(B)  está isenta de responsabilidade, pois não teve a intenção de causar prejuízo. 

(C)  somente deverá indenizar os lesados se tiver agido dolosamente. 

(D) deverá indenizar os lesados, pois é responsável pelo dano causado. 
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8. (VIII EXAME DA OAB) Utilizando‐se das regras afetas ao direito das obrigações, assinale a 
alternativa correta. 

(A)  Quando o pagamento de boa‐fé for efetuado ao credo putativo, somente será inválido se, em 

seguida, ficar demonstrado que não era credor. 

(B)  Levando em consideração os elementos contidos na lei para o reconhecimento da onerosidade 

excessiva, é admissível assegurar que a regra se aplica às relações obrigacionais de execução 

diferida ou continuada. 

(C)  Possui a quitação determinados requisitos que devem ser obrigatoriamente observados, tais 

como o valor da dívida, o nome do pagador, o tempo e o lugar do adimplemento, além da 

assinatura da parte credora, exigindo‐se também que a forma da quitação seja igual à forma do 

contrato. 

(D)  O terceiro, interessado ou não, poderá efetuar o pagamento da dívida em seu próprio nome, 

ficando sempre sub‐rogado nos direitos da parte credora. 

 

POSSE E PROPRIEDADE 
 
9. (VI EXAME DA OAB) Diogo, proprietário de um terreno urbano localizado no Município de Vila 
Formosa, autorizou Rafael, dono de uma transportadora, a utilizar parte desse terreno como garagem. 
Passados alguns meses de uso, Rafael, sem autorização de Diogo, construiu um galpão coberto com 
objetivo de proteger sua frota da chuva e do sol. Com o crescimento dos negócios, Rafael ampliou o 
galpão e ali montou uma oficina para realizar a manutenção dos seus veículos. Verificando uma 
oportunidade de negócio, Rafael passou a prestar serviços mecânicos a terceiros.Considerando a 
situação hipotética e as regras atinentes à acessão artificial, assinale a alternativa correta. 

(A) Configurará aquisição por acessão invertida se o valor das construções realizadas por Rafael 

ultrapassar consideravelmente o valor do terreno. 

(B)  Mesmo que Rafael estivesse agindo de má-fé quando da realização da construção no terreno 

de Diogo, teria direito à indenização das benfeitorias úteis para evitar enriquecimento sem causa 

deste. 

(C)  A acessão decorrente de construção é forma de aquisição derivada da propriedade. 

(D)  As acessões artificiais podem ser equiparadas às benfeitorias úteis, sobretudo quando 

representarem instrumento apropriado para conservação do bem principal. 

 

10. (VII EXAME DA OAB) Acerca do instituto da posse é correto afirmar que 
(A) o Código Civil estabeleceu um rol taxativo de posses paralelas. 

(B) é admissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral. 

(C) fâmulos da posse são aqueles que exercitam atos de posse em nome próprio. 

(D) a composse é uma situação que se verifica na comunhão pro indiviso, do qual cada possuidor 

conta com uma fração ideal sobre a posse. 

 

11. (VIII EXAME DA OAB) Em janeiro de 2010, Nádia, unida estavelmente com Rômulo, após dez anos 
de convivência e sem que houvesse entre eles contrato escrito que disciplinasse as relações entre 
companheiros, abandona definitivamente o lar. Nos dois anos seguintes, Rômulo, que não é 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural, continuou, ininterruptamente, sem oposição de quem 
quer que fosse, na posse direta e exclusiva do imóvel urbano com 200 metros quadrados, cuja 
propriedade dividia com Nádia e que servia de moradia do casal. Em março de 2012, Rômulo – que 
nunca havia ajuizado ação de usucapião, de qualquer espécie, contra quem quer que fosse – 
ingressou com ação de usucapião, pretendendo o reconhecimento judicial para adquirir 
integralmente o domínio do referido imóvel. 
Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. 
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(A)  A pretensão de aquisição do domínio integral do imóvel por Rômulo é infundada, pois o prazo 

assinalado pelo Código Civil é de 10 (dez) anos. 

(B)  A pretensão de aquisição do domínio integral do imóvel por Rômulo é infundada, pois a hipótese 

de abandono do lar, embora possa caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida, não 

autoriza a propositura de ação de usucapião. 

(C)  A pretensão de aquisição do domínio integral do imóvel por Rômulo é infundada, pois tal direito 

só existe para as situações em que as pessoas foram casadas sob o regime da comunhão 

universal de bens. 

(D)  A pretensão de aquisição do domínio integral do imóvel por Rômulo preenche todos os requisitos 

previstos no Código Civil. 

 

SUCESSÕES 
 
12. (VI EXAME DA OAB) José, solteiro, possui três irmãos: Raul, Ralph e Randolph. Raul era pai de 
Mauro e Mário. Mário era pai de Augusto e Alberto. Faleceram, em virtude de acidente 
automobilístico, Raul e Mário, na data de 15/4/2005. Posteriormente, José veio a falecer em 1º/5/2006. 
Sabendo-se que a herança de José é de R$ 90.000,00, como ficará a partilha de seus bens? 

(A)  Como José não possui descendente, a partilha deverá ser feita entre os irmãos. E, como não 

há direito de representação entre os filhos de irmão, Ralph e Randolph receberão cada um R$ 

45.000,00. 

(B)  Ralph e Randolph devem receber R$ 30.000,00 cada. A parte que caberá a Raul deve ser 

repartida entre Mauro e Mário. Sendo Mário pré-morto, seus filhos Alberto e Augusto devem 

receber a quantia que lhe caberia. Assim, Mauro deve receber R$ 15.0000,00, e Alberto e 

Augusto devem receber R$ 7.500,00 cada um. 

(C) Ralph e Randolph receberão R$ 30.000,00 cada um. O restante (R$ 30.000,00) será entregue 

a Mauro, por direito de representação de seu pai pré-morto. 

(D)  Ralph e Randolph receberão R$ 30.000,00 cada um. O restante, na falta de outro colateral 

vivo, será entregue ao Município, Distrito Federal ou União. 

 

13. (VII EXAME DA OAB) Edgar, solteiro, maior e capaz, faleceu deixando bens, mas sem deixar 
testamento e contando com dois filhos maiores, capazes e também solteiros, Lúcio e Arthur. Lúcio 
foi regularmente excluído da sucessão de Edgar, por tê‐lo acusado caluniosamente em juízo, 

conforme apurado na esfera criminal. Sabendo‐se que Lúcio possui um filho menor, chamado Miguel, 
assinale a alternativa correta. 

(A) O quinhão de Lúcio será acrescido à parte da herança a ser recebida por seu irmão, Arthur, 

tendo em vista que Lúcio é considerado como se morto fosse antes da abertura da sucessão. 

(B) O quinhão de Lúcio será herdado por Miguel, seu filho, por representação, tendo em vista que 

Lúcio é considerado como se morto fosse antes da abertura da sucessão. 

(C) O quinhão de Lúcio será acrescido à parte da herança a ser recebida por seu irmão, Arthur, 

tendo em vista que a exclusão do herdeiro produz os mesmos efeitos da renúncia à herança. 

(D) O quinhão de Lúcio se equipara, para todos os efeitos legais, à herança jacente, ficando sob a 
guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou 

à declaração de sua vacância. 
 
14. (VIII EXAME DA OAB) Com relação ao direito sucessório, assinale a afirmativa correta. 

(A)  O cônjuge sobrevivente, mesmo se constituir nova família, continuará a ter direito real de 

habitação sobre o imóvel em que residiu com seu finado cônjuge. 

(B)  A exclusão por indignidade pode ocorrer a partir da necessidade de que o herdeiro tenha agido 

sempre com dolo e por uma conduta comissiva. 
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(C)  A deserdação é forma de afastar do processo sucessório tanto o herdeiro legítimo quanto o 

legatário. 

(D)  Os efeitos da indignidade não retroagem à data da abertura da sucessão, tendo, portanto, efeito 

ex nunc. 

 

15. (VIII EXAME DA OAB) Eduardo e Mônica, casados, tinham um filho menor chamado Renato. Por 
orientação de um advogado, Eduardo e Mônica, em 2005, fizeram os respectivos testamentos e 
nomearam Lúcio, irmão mais velho de Eduardo, como tutor do menor para o caso de alguma 
eventualidade. Pouco antes da nomeação por testamento, Lúcio fora definitivamente condenado pelo 
crime de dano (art. 163 do Código Penal), mas o casal manteve a nomeação, acreditando no 
arrependimento de Lúcio, que, desde então, mostrou conduta socialmente adequada. Em 2010, 
Eduardo e Mônica morreram em um acidente aéreo. Dois anos depois do acidente, pretendendo 
salvaguardar os interesses do menor colocado sob sua tutela, Lúcio, prevendo manifesta vantagem 
negocial em virtude do aumento dos preços dos imóveis, decide alienar a terceiros um dos bens 
imóveis do patrimônio de Renato, depositando, imediatamente, todo o dinheiro obtido na negociação 
em uma conta de poupança, aberta em nome do menor. 
Diante do caso narrado, assinale a afirmativa correta. 

(A)  A nomeação de Lúcio como tutor é inválida em razão de ter sido condenado criminalmente, 

independentemente do cumprimento da pena, mas a alienação do imóvel é lícita, pois atende ao 

princípio do melhor interesse do menor. 

(B)  A nomeação de Lúcio como tutor é válida, apesar da condenação criminal, e a alienação do 

imóvel é lícita, pois atende ao princípio do melhor interesse do menor. 

(C)  A nomeação de Lúcio como tutor é válida, apesar da condenação criminal, mas a alienação do 

imóvel, sem prévia avaliação e autorização judicial, é ilícita. 

(D)  A nomeação de Lúcio é inválida em razão de ter sido condenado criminalmente, mas a alienação 

do imóvel é lícita, pois somente bens móveis de alto valor necessitam de prévia avaliação e 

autorização judicial. 

 
CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL 
 
16. (VI EXAME DA OAB) Rejane, solteira, com 16 anos de idade, órfã de mãe e devidamente 
autorizada por seu pai, casa-se com Jarbas, filho de sua tia materna, sendo ele solteiro e capaz, com 
23 anos de idade.A respeito do casamento realizado, é correto afirmar que é 

(A)  nulo, tendo em vista o parentesco existente entre Rejane e Jarbas. 

(B)  é anulável, tendo em vista que, por ser órfã de mãe, Rejane deveria obter autorização judicial a 

fim de suprir o consentimento materno. 

(C) válido. 

(D)  anulável, tendo em vista o parentesco existente entre Rejane e Jarbas. 

 

PATERNIDADE/MATERNIDADE 
 
17. (VII EXAME DA OAB) A respeito da perfilhação é correto dizer que 

(A) constitui ato formal, de livre vontade, irretratável, incondicional e personalíssimo. 

(B) se torna perfeita exclusivamente por escritura pública ou instrumento particular. 

(C) não admite o reconhecimento de filhos já falecidos, quando estes hajam deixado descendentes. 

(D) em se tratando de filhos maiores, dispensa‐se o consentimento destes. 

 
DIREITOS DE PERSONALIDADE 
 
18. (VII EXAME DA OAB) A proteção da pessoa é uma tendência marcante do atual direito privado, o 
que leva alguns autores a conceberem a existência de uma verdadeira cláusula geral de tutela da 
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personalidade. Nesse sentido, uma das mudanças mais celebradas do novo Código Civil foi a 
introdução de um capítulo próprio sobre os chamados direitos da personalidade. Em relação à 
disciplina legal dos direitos da personalidade no Código Civil, é correto afirmar que 

(A) havendo lesão a direito da personalidade, em se tratando de morto, não é mais possível que se 

reclamem perdas e danos, visto que a morte põe fim à existência da pessoa natural, e os direitos 

personalíssimos são intransmissíveis. 

(B) como regra geral, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, mas o seu 

exercício poderá sofrer irrestrita limitação voluntária. 

(C) é permitida a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, com objetivo altruístico 

ou científico, para depois da morte, sendo que tal ato de disposição poderá ser revogado a 

qualquer tempo. 

(D) em razão de sua maior visibilidade social, a proteção dos direitos da personalidade das 

celebridades e das chamadas pessoas públicas é mais flexível, sendo permitido utilizar o seu 

nome para finalidade comercial, ainda que sem prévia autorização. 

 

CONTRATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS 
 
19. (VIII EXAME DA OAB) Em relação aos defeitos dos negócios jurídicos, assinale a afirmativa 
incorreta. 

(A)  A emissão de vontade livre e consciente, que corresponda efetivamente ao que almeja o agente, 

é requisito de validade dos negócios jurídicos. 

(B)  O erro acidental é o que recai sobre características secundárias do objeto, não sendo passível 

de levar à anulação do negócio. 

(C)  A simulação é causa de anulação do negócio, e só poderá ocorrer se a parte prejudicada 

demonstrar cabalmente ter sido prejudicada por essa prática. 

(D)  O objetivo da ação pauliana é anular o negócio praticado em fraude contra credores. 

 

20. (VIII EXAME DA OAB) Embora sujeito às constantes mutações e às diferenças de contexto em que 
é aplicado, o conceito tradicional de contrato sugere que ele representa o acordo de vontades 
estabelecido com a finalidade de produzir efeitos jurídicos. 
Tomando por base a teoria geral dos contratos, assinale a afirmativa correta. 

(A)  A celebração de contrato atípico, fora do rol contido na legislação, não é lícita, pois as partes não 

dispõem da liberdade de celebrar negócios não expressamente regulamentados por lei. 

(B)  A atipicidade contratual é possível, mas, de outro lado, há regra específica prevendo não ser 

lícita a contratação que tenha por objeto a herança de pessoa viva, seja por meio de contrato 

típico ou não. 

(C)  A liberdade de contratar é limitada pela função social do contrato e os contratantes deverão 

guardar, assim na conclusão, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa‐fé 

subjetiva, princípios esses ligados ao voluntarismo e ao individualismo que informam o nosso 

Código Civil. 

(D)  Será obrigatoriamente declarado nulo o contrato de adesão que contiver cláusulas ambíguas ou 

contraditórias. 

 

21. (VII EXAME DA OAB) O policial militar Marco Antônio é proprietário de uma casa de praia, 
localizada no balneário de Guarapari/ES. Por ocasião de seu exercício profissional na cidade de 
Vitória/ES, a casa de praia foi emprestada ao seu primo Fabiano, que lá reside com sua família há 
mais de três anos. Ocorre que, por interesse da administração pública, Marco Antônio foi removido 
de ofício para a cidade de Guarapari/ES. Diante de tal situação, Marco Antônio decidiu notificar 
extrajudicialmente o primo para que este desocupe a referida casa no prazo improrrogável de 30 dias. 
Considerando a situação hipotética, assinale a alternativa correta. 
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(A) O contrato firmado verbalmente entre Marco Antônio e Fabiano é o comodato e a fixação do 

prazo mínimo de 30 dias para desocupação do imóvel encontra‐se expressa em lei. 

(B) Conforme entendimento pacífico do STJ, a notificação extrajudicial para desocupação de imóvel dado 

em comodato verbal por prazo indeterminado é imprescindível para a reintegração da posse. 

(C) A espécie de empréstimo firmado entre Marco Antônio e Fabiano é o mútuo, pois recai sobre 

bem imóvel inconsumível. Nesta modalidade de contrato, a notificação extrajudicial para a 

restituição do bem, por si só, coloca o mutuário em mora e obriga‐o a pagar aluguel da coisa até 

sua efetiva devolução. 

(D) Tratando‐se de contrato firmado verbalmente e por prazo indeterminado, Marco Antônio pode 

colocar fim ao contrato a qualquer momento, sem ter que apresentar motivo, em decorrência da 

aplicação das regras da chamada denúncia vazia. 

 
GABARITO DE DIREITO CIVIL 

 
1-C  
2-D 
3-A 
4-B 
5-B 
6-D 
7-D 
8-B 
9-A 
10-D 
11-D 

12-C 
13-B 
14-A 
15-D 
16-C 
17-A 
18-C 
19-C 
20-B 
21-D 

 


