
  
COMENTÁRIOS DA PROVA PC-PA – DELEGADO  

  

DIREITO CIVIL – QUESTÕES DE 21 A 25 

 

Boa tarde povo guerreiro!!!!!!! 

Seguem os Comentários das Questões de Direito Civil da Prova de Delegado Civil do 

Estado do Pará. 

 

QUESTÃO 21  
Comentários: 

 

A letra “D” está correta. Trata-se de letra da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro em seu artigo 9º. 

 

“Art. 9º.  Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do 
país em que se constituírem. ” 

 

QUESTÃO 22  
Comentários: 

A letra “E” está correta. É o entendimento pacífico do STF que, quando a lei 

nova menos favorável não ressalva os direitos adquiridos e a Administração 

não os respeita, para fins de percepção de benefício, aplica-se a lei vigente ao 

tempo da reunião dos requisitos. Dá-se aplicação, assim, a Súmula 359 do 

Supremo Tribunal Federal. Portanto, o prazo decadencial poderá incidir sobre 

os direitos adquiridos antes de sua vigência sem com isso implicar em 

retroatividade ou ofensa a direito adquirido. 

 

QUESTÃO 23  
Comentários: 

A letra “A” está correta. Trata-se de letra da Lei em seu artigo 94 do Código 

Civil. 

 

“Art. 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem 
principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar 
da lei, da manifestação de vontade, ou das circunstâncias do caso. 
” 
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QUESTÃO 24  
Comentários: 
 

A letra “B” está correta. Trata-se de letra da Lei em seus artigos 1.201 e 1.202, 

do Código Civil. 

 
“Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou 
o obstáculo que impede a aquisição da coisa. 
Art. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde 
o momento em que as circunstâncias façam presumir que o 
possuidor não ignora que possui indevidamente. ” 

 

 

QUESTÃO 25  
Comentários: 

A letra “C” está correta. Trata-se de letra da Lei em seu artigo 935, do Código 

Civil. 

 

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não 
se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre 
quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem 
decididas no juízo criminal. ” 

 
 
Boa sorte! 
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