
 

 

 

EDITAL 018/2021 – ESTÁGIO VOLUNTÁRIO DE DIREITO  

CADERNO DE QUESTÕES 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

       NÃO ABRA ESTE CADERNO SEM AUTORIZAÇÃO DO FISCAL 

● Esta prova contém: a) 08 (oito) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) 

alternativas por questão, das quais apenas 1 (uma) estará correta; b) espaço para 

elaboração de 02 (duas) questões dissertativas de, no máximo, 15 (quinze) linhas. 

● Não rasure e nem amasse a folha de prova. Não use corretivo. 

● Não será permitido, durante a realização das provas, o uso de equipamentos 

mecânicos, eletrônicos ou ópticos que permitam o armazenamento ou a 

comunicação de dados, informações ou similares. 

● Durante a realização das provas, não será permitido o empréstimo de qualquer 

material. 

● Iniciada a prova, o candidato somente poderá ausentar-se acompanhado de um 

fiscal. 

● É expressamente proibida, durante a realização da prova, a consulta de qualquer 

material: livros, códigos, legislação em geral, régua de cálculo, máquinas 

calculadoras e outros da mesma natureza. 

● Será desclassificado do concurso o candidato que proceder com improbidade, 

indisciplina, falta de decoro ou que adotar comportamento incorreto ou descortês 

para com quaisquer dos fiscais ou membros da Comissão de Concurso, seus 

auxiliares ou autoridades presentes. 

● O uso de máscara é obrigatório.  

 

Duração total: 2h00 horas  

Permanência mínima na sala: 30 minutos. 

 

Nome completo: 

CPF: Assinatura: 





 

 

QUESTÃO 01 

Relativamente aos temas da personalidade e da capacidade civil, assinale a alternativa 
incorreta:  

(A) a capacidade dos indígenas é regulada por legislação especial.  

(B) toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. 

(C) a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, 
desde a concepção, os direitos do nascituro. 

(D) são relativamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores 
de 16 (dezesseis) anos.  

 

QUESTÃO 02 

Cessará, para os menores, a incapacidade: 

(A) pelo exercício de emprego público efetivo. 

(B) pela matrícula em curso de ensino superior.  

(C) pela união estável. 

(D) pela manifestação de vontade inequívoca do menor.  

 
QUESTÃO 03 

Não demanda ser registrado em registro público: 

(A) a interdição por incapacidade absoluta ou relativa.  

(B) a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz.  

(C) a compra e venda de coisa móvel.  

(D) a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. 

 

QUESTÃO 04 

Considere as afirmações abaixo e assinale aquela que corresponde à resposta 

correta: 

I - A validade do negócio jurídico requer: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado 

ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei.  



 
 

  

II - A incapacidade relativa de uma das partes pode ser invocada pela outra em benefício 

próprio e aproveita aos co-interessados capazes inclusive nos casos em que for indivisível 

o objeto do direito ou da obrigação comum.  

III - A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se 

cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado  

IV - A validade da declaração de vontade sempre dependerá de forma especial.  

Diante das assertivas, pode-se afirmar que: 

a) Apenas as alternativas I e III estão corretas  

b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas 

c) Todas as alternativas estão corretas  

d) Apenas as alternativas I e IV estão corretas.  

 

QUESTÃO 05 

Quanto ao direito de vizinhança é correto afirmar que: 

 

a) O proprietário ou o possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição, 

ou a reparação deste, quando ameace ruína, porém não poderá lhe exigir caução pelo dano 

iminente, sendo necessária, para tanto, a intervenção judicial.  

b) O proprietário ou o possuidor de um prédio, em que alguém tenha direito de fazer obras, 

pode, no caso de dano iminente, exigir do autor delas as necessárias garantias contra o 

prejuízo eventual.  

c) A árvore, cujo tronco estiver na linha divisória, presume-se pertencer apenas a um dos 

donos dos prédios confinantes.  

d) O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto não poderá, ainda 

que mediante pagamento, constranger o vizinho a lhe dar passagem.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUESTÃO 06 

Quanto à competência no Processo Civil, assinale a afirmativa incorreta:  

 

a) As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, 

ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei.  

b) Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, 

sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.  

c) Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal , a competência é 

determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas 

de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados.  

d) Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão, sem quaisquer exceções, 

remetidos ao juízo estadual  competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, 

entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na 

qualidade de parte ou de terceiro interveniente.  

 

 

QUESTÃO 07 

Considere as assertivas abaixo e responda:  

 

I - A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.  

II - A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental.   

III - O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela 

provisória. 

IV - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.   

 

Diante das assertivas, pode-se afirmar que: 

a) Nenhuma das respostas está correta.   

b) Apenas a alternativa I está correta.  

c) Todas as alternativas estão corretas  

d) Apenas as alternativas I e IV estão corretas.  



 
 

  

QUESTÃO 08 

Assinale o item que corresponde corretamente à lacuna abaixo:  

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de ________________, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.  

a) 10 dias  

b) 20 dias 

c) 15 dias 

d) 30 dias  

 

  



 

 

QUESTÃO DISSERTATIVA – DIREITO CIVIL  

1-Explicite quais são os bens móveis e imóveis, inclusive aqueles considerados para 

os efeitos legais. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

QUESTÃO DISSERTATIVA – PROCESSO CIVIL  

2-Quem representa em juízo, ativa e passivamente, a União, o Estado, o Município, a 

massa falida, a herança jacente e vacante, o espólio e o condomínio? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 

GABARITO OFICIAL EDITAL 018/2021 

ESTÁGIO – CONCURSO PÚBLICO 

Marque com um X as alternativas corretas, será válida somente uma alternativa por questão: 

 

 

 

01) (A) (B) (C) (D) 

02) (A) (B) (C) (D) 

03) (A) (B) (C) (D) 

04) (A) (B) (C) (D) 

05) (A) (B) (C) (D) 

06) (A) (B) (C) (D) 

07) (A) (B) (C) (D) 

08) (A) (B) (C) (D) 
 

 

 

 

 

Nome:  CPF: 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

GABARITO EDITAL 018/2021 

VIA DO CANDIDATO 

ESTÁGIO – CONCURSO PÚBLICO 

 

  

01) (A) (B) (C) (D) 

02) (A) (B) (C) (D) 

03) (A) (B) (C) (D) 

04) (A) (B) (C) (D) 

05) (A) (B) (C) (D) 

06) (A) (B) (C) (D) 

07) (A) (B) (C) (D) 

08) (A) (B) (C) (D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RASCUNHO: QUESTÃO DISSERTATIVA – DIREITO CIVIL  

1-Explicite quais são os bens móveis e imóveis, inclusive aqueles considerados para 

os efeitos legais. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

QUESTÃO DISSERTATIVA – PROCESSO CIVIL  

2-Quem representa em juízo, ativa e passivamente, a União, o Estado, o Município, a 

massa falida, a herança jacente e vacante, o espólio e o condomínio? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


