
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procurador Jurídico 

PORTUGUÊS 
 

As questões de 01 a 06 referem-se ao texto abaixo. 

 

Marcela 

 

 Gastei trinta dias para ir do Rocio Grande ao 

coração de Marcela, não já cavalgando o corcel do cego 

desejo, mas o asno da paciência, a um tempo manhoso 

e tinhoso. [...] 

 Teve duas fases a nossa paixão, ou ligação, ou 

qualquer outro nome, que eu de nomes não curo; teve a 

fase consular e a fase imperial. Na primeira, que foi 

curta, regemos o Xavier e eu, sem que ele jamais 

acreditasse dividir comigo o governo de Roma; mas, 

quando a credulidade não pôde resistir à evidência, o 

Xavier depôs as insígnias, e eu concentrei todos os 

poderes na minha mão; foi a fase cesariana. Era meu o 

universo; mas, ai triste! não o era de graça. Foi-me 

preciso coligir dinheiro, multiplicá-lo, inventá-lo. Primeiro 

explorei as larguezas de meu pai; ele dava-me tudo o 

que eu lhe pedia, sem repreensão, sem demora, sem 

frieza; dizia a todos que eu era rapaz e que ele o fora 

também. Mas a tal extremo chegou o abuso, que ele 

restringiu um pouco as franquezas, depois mais, depois 

mais. Então recorri a minha mãe, e induzi-a a desviar 

alguma cousa, que me dava às escondidas. Era pouco; 

lancei mão de um recurso último: entrei a sacar sobre a 

herança de meu pai, a assinar obrigações, que devia 

resgatar um dia com usura. 

(ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás 

Cubas. São Paulo: Scipione, 2010) 

 

01) No trecho, o personagem principal, Brás Cubas: 

a) Fala de seu amor profundo por Marcela, que também 

o amava. 

b) Conta sobre sua amizade com Xavier. 

c) Relembra o quanto o relacionamento com Marcela lhe 

trouxe despesas.  

d) Mostra que tinha uma vida de riqueza e luxo. 

e) Revela que era um rapaz ajuizado. 

 

02) “[...] que eu de nomes não curo...”. A palavra em 

destaque poderia ser substituída, com os devidos ajustes 

e sem alteração de sentido, por: 

a) Entendo. 

b) Aprecio. 

c) Me interesso. 

d) Presto atenção. 

e) Converso. 

 

03) “[...] quando a credulidade não pôde resistir à 

evidência...”. O acento da palavra em destaque: 

a) Está em desacordo com a Nova Ortografia, uma vez 

que a palavra não se encaixa em nenhuma regra. 

b) Justifica-se pelo fato de se tratar de uma paroxítona 

terminada em e. 

c) Está correto, pois a palavra é uma oxítona terminada 

em e. 

d) Está correto por ser um monossílabo. 

e) Está correto, pois se trata de um dos poucos casos em 

que se mantém o acento diferencial. 

 

04) “[...] induzi-a a desviar alguma cousa...”. A palavra 

em destaque: 

a) Está ortograficamente incorreta; a forma correta é 

“coisa”. 

b) É usada correntemente pelos falantes da língua 

portuguesa nos dias de hoje. 

c) Mostra que o texto está escrito em português de 

Portugal. 

d) Revela que o texto fala de uma época passada, 

provavelmente, o século XIX. 

e) Nenhuma das anteriores. 

 

05) “[...] sem que ele jamais acreditasse dividir comigo o 

governo de Roma...”. Metaforicamente, a palavra em 

destaque se refere: 

a) A Marcela. 

b) À capital da Itália. 

c) Ao governo da Itália. 

d) Às atividades políticas de Brás Cubas. 

e) Ao cargo de governador de Brás Cubas. 

 

06) Pela leitura do texto, entende-se que a expressão “foi 

a fase cesariana” refere-se: 

a) Ao parto de Marcela. 

b) Ao nascimento do filho de Brás Cubas. 

c) À gravidez de Marcela. 

d) Ao romano César. 

e) Ao período de surgimento do governo de Roma. 

 

07) Há problema de concordância na alternativa: 

a) Alugam-se casas na praia. 

b) Pedro ou Paulo conseguirá o emprego. 

c) É proibida entrada. 

d) Ela emagrecia a olhos vistos. 

e) Os rumores são tais quais os fatos. 

 

O trecho a seguir se refere às questões 08, 09 e 10. 

 

“Os fatos em si mesmos às vezes não bastam: para que 

provem é preciso que sua observação seja acurada e 

que eles próprios sejam adequados, relevantes, típicos 

ou característicos, suficientes ou fidedignos.” (Othon M. 

Garcia) 

 

08) O autor usa, para descrever como devem ser os 

fatos, alguns adjetivos. São eles: 

a) Observação, mesmos, preciso. 

b) Relevantes, fidedignos, acurada. 

c) Bastam, provem, sejam. 

d) Típicos, adequados, suficientes. 

e) Mesmos, vezes, próprios. 

 

09) Os verbos que se referem ao sujeito “os fatos” são: 

a) Preciso, seja. 

b) Bastam, provem. 

c) Provem, é. 

d) Seja, sejam. 

e) É, bastam. 

 

10) Das palavras abaixo, qual possui 7 letras e 6 

fonemas? 

a) Rainhas. 

b) Próprio. 

c) Exemplo. 

d) Patrão. 

e) Palavra. 

 

MATEMÁTICA 



11) As notas de um candidato em suas provas de um 

concurso foram: 8,2; 9,1; 7,2; 6,8; 8,6 e 7,2. 

A nota média e a nota mediana são respectivamente: 

a) 7,9; 7,2. 

b) 7,85; 7. 

c) 7,85; 7,7. 

d) 7,85; 7,6. 

e) 7,9; 8,2. 

 

12) Sendo A = [
1 −1

−2 2
] e B = [

2 5
1 −1

], o valor de B.A 

será: 

a) [
−8 8
0 0

]. 

b) [
−8 8
3 −3

]. 

c) [
−8 8
−4 −3

]. 

d) [
2 −5

−2 −2
]. 

e) [
1 6

−2 −12
]. 

 

13) A diferença entre o 32º e o 12° termo da sequência 

(2, 5, 8, 11,...) é: 

a) 35. 

b) 38. 

c) 60. 

d) 95. 

e) 98. 

 

14) Sendo os conjuntos A = {0, 1, 2, 3} 𝑒 𝐵 = {4, 5, 6, 7}, 

estão corretas as afirmações sobre as relações de A em 

B, apenas: 

I - {(0,4); (1,5); (2,6); (3,7)} é uma função. 

II - {(0,4); (1,7); (2,6); (0,7)} é uma função. 

III - {(3,4); (2,5); (0,7); (1,6)} é uma função. 

a) Apenas I. 

b) Apenas I e II. 

c) Apenas II e III. 

d) Apenas I e III. 

e) Todas estão corretas. 

 

15) A capacidade, em litros, de uma piscina com volume 

igual a 86,2 metros cúbicos é igual a:  

a) 86.200 litros. 

b) 8.620 litros. 

c) 862 litros. 

d) 86,2 litros. 

e) 8,62 litros. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Direito Administrativo 
 
16) Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, assinale a alternativa correta acerca da 
improbidade administrativa: 
a) Nas ações de improbidade administrativa é admissível 
a utilização da prova emprestada, colhida na persecução 
penal, independentemente de contraditório ou ampla 
defesa. 
b) Os bens de família não podem ser objeto de medida 
de indisponibilidade prevista na Lei de Improbidade 
Administrativa. 
c) O afastamento cautelar do agente público de seu 
cargo, previsto no parágrafo único do art. 20 da Lei nº 
8.429/92, é medida excepcional, podendo, no entanto, 
ultrapassar 180 dias. 

d) A aplicação da pena de demissão por improbidade 
administrativa é exclusividade do Poder Judiciário, não 
sendo possível sua incidência no âmbito do processo 
administrativo disciplinar. 
e) Os agentes políticos municipais se submetem aos 
ditames da Lei de Improbidade Administrativa, sem 
prejuízo da responsabilização política e criminal 
estabelecida no Decreto-Lei n. 201/1967. 
 
17) Sobre o regime jurídico das licitações e contratos 
administrativos, assinale a alternativa correta: 
a) Após a fase de habilitação, não cabe desistência de 
proposta, independentemente do motivo. 
b) Não se considerará qualquer oferta de vantagem não 
prevista no edital ou no convite, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem 
baseada nas ofertas dos demais licitantes. 
c) Em nenhuma hipótese a Administração responderá 
solidariamente pelos encargos decorrentes da execução 
do contrato. 
d) Como regra, admite-se que a Administração firme 
contratos por prazo indeterminado, desde que seja 
comprovada a vantajosidade da manutenção da avença 
em cada exercício. 
e) A nulidade da licitação e/ou do contrato exonera a 
Administração do dever de indenizar o contratado pelo 
que este houver executado até a data em que ela for 
declarada. 
 
18) Sobre as concessões de serviço público, assinale a 
alternativa correta: 
a) Incumbe à concessionária a execução do serviço 
concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos 
causados ao poder concedente, aos usuários ou a 
terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão 
competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 
b) A concessão de serviço público, precedida ou não da 
execução de obra pública, poderá ser formalizada 
mediante contrato ou ato do poder concedente. 
c) É vedado ao poder concedente, mesmo que previsto 
no edital e no interesse do serviço a ser concedido, 
determinar que o licitante vencedor, no caso de 
consórcio, se constitua em empresa antes da celebração 
do contrato. 
d) As tarifas nunca poderão ser diferenciadas entre os 
usuários, mesmo que em função das características 
técnicas e de custos específicos. 
e) Considera-se caducidade a retomada do serviço pelo 
poder concedente durante o prazo da concessão, por 
motivo de interesse público, mediante lei autorizativa 
específica e após prévio pagamento da indenização, na 
forma do artigo anterior. 
 
19) Sobre as intervenções da Administração na 
propriedade, assinale a alternativa correta: 
a) No caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, 
assegurada ao proprietário indenização prévia. 
b) A ocupação temporária, apesar de seu nome, pode ter 
caráter de perpetuidade. 
c) A servidão administrativa, apesar de deter natureza de 
direito pessoal, pode ser oposta erga omnes. 
d) A indenização ao proprietário sempre será prévia nas 
desapropriações. 
e) O tombamento pode ser voluntário ou compulsório, 
provisório ou definitivo. 
 
20) Sobre a Lei Federal nº 12.527/2011, a Lei de Acesso 
à Informação, assinale a alternativa correta: 
a) As informações pessoais não poderão ser divulgadas, 
mesmo com o consentimento da pessoa a que elas se 
referirem. 



b) As informações ou documentos que versem sobre 
condutas que impliquem violação dos direitos humanos 
praticadas por agentes públicos ou a mando de 
autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição 
de acesso. 
c) O serviço de busca e fornecimento da informação é 
gratuito, sendo vedada a cobrança de qualquer valor do 
interessado, incluído o custo da reprodução de 
documentos. 
d) Poderá ser negado acesso à informação necessária à 
tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais, 
caso a informação seja de ordem pessoal. 
e) As informações pessoais, relativas à intimidade, vida 
privada, honra e imagem, terão seu acesso restrito, 
dependendo de classificação de sigilo. 
 
21) Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, assinale a alternativa correta acerca da 
desapropriação: 
a) Na desapropriação é devida a indenização 
correspondente aos danos relativos ao fundo de 
comércio. 
b) A invasão do imóvel não é causa de suspensão do 
processo expropriatório para fins de reforma agrária. 
c) A imissão provisória na posse deve ser condicionada 
ao depósito prévio do valor relativo ao fundo de comércio 
eventualmente devido. 
d) Em se tratando de desapropriação, a prova pericial 
para a fixação do justo preço nunca é dispensável, 
mesmo quando houver expressa concordância do 
expropriado com o valor da oferta inicial. 
e) Não são aplicáveis às desapropriações indiretas os 
limites percentuais de honorários advocatícios 
constantes do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
 
Direito Constitucional 
 
22) Assinale a alternativa que não corresponde à 
atividade inserida no monopólio da União: 
a) A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás 
natural e outros hidrocarbonetos fluidos. 
b) A refinação do petróleo nacional ou estrangeiro. 
c) Os serviços locais de gás canalizado. 
d) A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o 
reprocessamento, a industrialização e o comércio de 
minérios e minerais nucleares e seus derivados. 
e) O transporte marítimo do petróleo bruto de origem 
nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos 
no País. 
 
23) Sobre o poder constituinte derivado de reforma, 
assinale a alternativa correta: 
a) É considerado inicial, ilimitado e incondicionado. 
b) Caso haja chancela do Supremo Tribunal Federal, a 
Constituição poderá ser emendada na vigência de 
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de 
sítio. 
c) A Emenda à Constituição será promulgada pelo 
Presidente da República. 
d) A Constituição poderá ser emendada mediante 
proposta de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 
e) Poderá ser objeto de deliberação a proposta de 
emenda constitucional tendente a abolir o voto direto, 
secreto, universal e periódico. 
 
24) Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, assinale a alternativa correta: 
a) O foro especial por prerrogativa de função é estendido 
aos magistrados aposentados. 
b) A expropriação prevista no art. 243 da Constituição 
Federal (propriedades rurais e urbanas onde forem 
localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a 

exploração de trabalho escravo) pode ser afastada, 
desde que o proprietário comprove que não incorreu em 
culpa, ainda que "in vigilando" ou "in eligendo". 
c) Sociedades de economia mista que desenvolvem 
atividade econômica em regime concorrencial estão 
sujeitos ao regime de precatórios. 
d) A exigência do exame psicotécnico em concurso 
somente depende da correspondente previsão editalícia. 
e) É compatível com a Constituição lei municipal que 
impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de 
Trânsito Brasileiro. 
 
25) Sobre o regime jurídico constitucional do meio 
ambiente, assinale a alternativa incorreta: 
a) As usinas que operem com reator nuclear poderão ter 
sua localização definida em lei federal ou estadual, sem 
o que não poderão ser instaladas. 
b) Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a 
recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com 
solução técnica exigida pelo órgão público competente, 
na forma da lei. 
c) As condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas 
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. 
d) Incumbe ao Poder Público exigir, na forma da lei, para 
instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade. 
e) São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas 
pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à 
proteção dos ecossistemas naturais. 
 
26) Sobre os princípios gerais da atividade econômica 
previstos na Constituição, assinale a alternativa incorreta: 
a) As empresas públicas e as sociedades de economia 
mista não poderão gozar de privilégios fiscais não 
extensivos às do setor privado. 
b) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios dispensarão às microempresas e às 
empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, 
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las 
pela simplificação de suas obrigações administrativas, 
tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela 
eliminação ou redução destas por meio de lei. 
c) A exploração direta de atividade econômica pelo 
Estado será permitida, independentemente se necessária 
aos imperativos da segurança nacional ou se relevante 
interesse coletivo. 
d) É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização 
de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
e) A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os 
investimentos de capital estrangeiro, incentivará os 
reinvestimentos e regulará a remessa de lucros. 
 
27) Acerca do regime constitucional dos orçamentos e 
finanças públicas, assinale a alternativa correta: 
a) É permitida a instituição de fundos de qualquer 
natureza, mesmo que sem prévia autorização legislativa. 
b) As leis orçamentárias possuem natureza de lei 
complementar 
c) As emendas ao projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias poderão ser aprovadas quando 
incompatíveis com o plano plurianual, na hipótese de 
urgência. 
d) A lei orçamentária anual poderá conter dispositivos 
estranhos, que não guardem pertinência temática com o 
orçamento ou com as finanças públicas. 
e) O projeto de lei orçamentária será acompanhado de 
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas 



e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, 
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia. 
 
28) Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, assinale a alternativa correta: 
a) Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute 
ilegalmente praticados; mesmo que de tais atos já 
tiverem decorrido efeitos concretos, inclusive, seu 
desfazimento independe de regular processo 
administrativo. 
b) Preenchidos os requisitos do art. 183 da Constituição 
Federal, o reconhecimento do direito à usucapião 
especial urbana não pode ser obstado por legislação 
infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na 
respectiva área em que situado o imóvel (dimensão do 
lote). 
c) É inconstitucional a lei municipal que tenha 
estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, 
alíquotas progressivas para o IPTU, mesmo que a 
pretexto de assegurar o cumprimento da função social da 
propriedade urbana. 
d) A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de 
direito privado prestadoras de serviço público é objetiva 
relativamente a terceiros usuários e subjetiva a terceiros 
não usuários do serviço. 
e) É ilícita a prova consistente em gravação ambiental 
realizada por um dos interlocutores sem conhecimento 
do outro. 
 
29) Sobre a ação direta de inconstitucionalidade, 
assinale a alternativa correta: 
a) Proposta a ação direta, poderá ser admitida a 
desistência, desde que haja concordância expressa do 
Procurador-Geral da República. 
b) Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá 
deferir a medida cautelar, desde que, necessariamente, 
promova a audiência prévia dos órgãos ou das 
autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo 
impugnado. 
c) Como regra, a concessão da medida cautelar não 
torna aplicável a legislação anterior, acaso existente. 
d) poderá ser admitida a intervenção de terceiros no 
processo. 
e) Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. 
 
Direito Processual Civil 
 
30) Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, assinale a alternativa correta acerca da ação 
monitória: 
a) Há impedimento legal para que o credor, possuidor de 
título executivo extrajudicial, utilize o processo de 
conhecimento ou a ação monitória para a cobrança. 
b) O prazo prescricional para ajuizamento de ação 
monitória fundada em contrato de abertura de crédito em 
conta-corrente é decenal. 
c) A prova escrita hábil a instruir a ação monitória não 
precisa ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua 
assinatura. 
d) Não é admissível a ação monitória fundada em 
cheque prescrito. 
e) A duplicata ou a triplicata sem aceite não são 
documentos idôneos para instruir a ação monitória. 
 
31) Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, assinale a alternativa correta acerca do 
mandado de segurança: 
a) Ante o princípio da segurança jurídica, o prazo 
decadencial para impetração de mandado de segurança 
é suspenso ou interrompido com a interposição de 
pedido de reconsideração na via administrativa ou de 
recurso administrativo desprovido de efeito suspensivo. 

b) Apesar das autarquias possuírem autonomia 
administrativa, financeira e personalidade jurídica 
própria, distinta da entidade política à qual estão 
vinculadas, seus dirigentes não têm legitimidade passiva 
para figurar como autoridades coatoras em ação 
mandamental. 
c) A impetração de mandado de segurança não 
interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à 
ação ordinária. 
d) O impetrante pode desistir do mandado de segurança, 
desde que o faça antes da sentença. 
e) Admite-se a emenda à petição inicial de mandado de 
segurança para a correção de equívoco na indicação da 
autoridade coatora, desde que a retificação do polo 
passivo não implique alterar a competência judiciária e 
que a autoridade erroneamente indicada pertença à 
mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora. 
 
32) Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, assinale a alternativa correta acerca das 
ações coletivas: 
a) O integrante da categoria tem legitimidade para ajuizar 
execução individual de sentença proveniente de ação 
coletiva proposta por associação ou sindicato, 
dependendo, contudo, de filiação ou autorização 
expressa no processo de conhecimento. 
b) O Ministério Público tem legitimidade para propor ação 
civil pública objetivando o fornecimento de medicamentos 
e tratamentos médicos, a fim de tutelar o direito à saúde 
e à vida. 
c) A ilegitimidade ativa ou a irregularidade da 
representação processual implica a extinção do processo 
coletivo, sendo dispensável, ao magistrado, conferir 
oportunidade para o ingresso de outro colegitimado no 
polo ativo da demanda. 
d) A Defensoria Pública é desprovida de legitimidade 
para propor ações coletivas na defesa de direitos difusos, 
coletivos ou individuais homogêneos. 
e) Os sindicatos e as associações, na qualidade de 
substitutos processuais, têm legitimidade para atuar 
judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda 
a categoria que representam, sendo necessária, contudo, 
a relação nominal dos afiliados e suas respectivas 
autorizações. 
 
Direito Civil 
 
33) Sobre os elementos acidentais do negócio jurídico, 
assinale a alternativa correta: 
a) Os elementos acidentais são concernentes à validade 
e a própria existência do negócio jurídico. 
b) A condição subordina o efeito do negócio jurídico a 
evento futuro e certo. 
c) Enquanto a condição pode assumir caráter resolutivo 
ou suspensivo, o termo, por conta de sua característica 
intrínseca, somente pode ter caráter resolutivo. 
d) O encargo ou modo somente são aplicáveis aos 
negócios jurídicos em que exista liberalidade. 
e) As condições resolutivas impossíveis, apesar de 
existentes, são reputadas inválidas. 
 
34) Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, assinale a alternativa correta acerca do 
contratos de plano de saúde: 
a) O período de carência contratualmente estipulado em 
contratos de seguro-saúde prevalece, inclusive, em 
situações emergenciais. 
b) É lícita a recusa de cobertura de atendimento, sob a 
alegação de doença preexistente à contratação do plano, 
mesmo que a operadora não tenha submetido o paciente 
a prévio exame de saúde. 



c) O reembolso das despesas efetuadas pela internação 
em hospital não conveniado pode ser admitido em casos 
especiais ou de urgência. 
d) Não é considerada abusiva a cláusula contratual de 
plano de saúde que limita no tempo a internação 
hospitalar do segurado. 
e) A operadora de plano de saúde não responde por 
falhas nos serviços prestados por profissional 
credenciado 
 
35) Sobre os negócios jurídicos, assinale a alternativa 
correta: 
a) Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia 
interpretam-se estritamente. 
b) A impossibilidade inicial do objeto invalida o negócio 
jurídico se for relativa. 
c) A validade da declaração de vontade dependerá, 
como regra, de forma especial. 
d) O silêncio sempre importa anuência, 
independentemente das circunstâncias. 
e) A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu 
autor haja feito a reserva mental de não querer o que 
manifestou, independentemente se dela o destinatário 
tinha conhecimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


