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SIMULADO DE DIREITO CIVIL – DIREITO 

DAS COISAS - 2015 

Prof.Eduardo Monteiro de Castro Casassanta 
        INSTRUÇÕES:  
1 - A INTERPRETAÇÃO FAZ PARTE DA PROVA 

1 – Marque a alternativa conforme se pede. 

2 – Prova individual - Não é permitido qualquer tipo de consulta 

durante a realização da Prova. O RISCO É DO AVALIANDO. 

3 – Tempo de Prova: 40 minutos.  

4 – As respostas devem ser repassadas para o gabarito.  

 

GABARITO: 

1 –  

 

 

2 –  

 

 

3 – 

 

  

4 – 

 

  

5  - 

 

  

6 –  

 

 

7 –  

 

 

8 –  

 

 

9 –  

 

 
 

 
1. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio: 

(A) ganha, em desfavor do proprietário, as sementes, plantas e 

construções; 

(B) perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e 

construções; 

(C) perde, em proveito do proprietário o que plantou e 

construiu, mas tem direito à 

indenização, caso tenha procedido de boa-fé; 

(D) deverá pagar ao proprietário pelas benfeitorias realizadas no 

imóvel sem a devida autorização. 

Justifique: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

2. No que se refere aos institutos da posse e da propriedade, 

assinale a opção correta.  

a) Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio 

perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e 

construções, com direito a indenização se procede de boa-

fé.  

b) A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, 

temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, 

anula a indireta, de quem aquela foi havida.  

c) Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as 

benfeitorias necessárias e úteis, não lhe assistindo o direito 

de retenção pela importância das benfeitorias necessárias.  

d) Caracteriza usucapião a posse, por cinco anos, de coisa 

móvel, desde que comprovada a boa-fé do possuidor.  

Justifique: 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

3. De acordo com o Código Civil, são formas de aquisição da 

propriedade móvel, EXCETO: 

(A) a usucapião. 

(B) a ocupação. 

(C) a acessão.  

(D) a tradição. 

Justifique: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

4. Segundo o Código Civil, a aquisição por acessão não pode 

se dar: 

(A) por avulsão. 

(B) pela formação de ilhas. 

(C) por aluvião. 

(D) por plantações e construções. 

(E) por usucapião. 

Justifique: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Nas alternativas 5 a 9, assinale V ou F: 

5 - (  ) A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e 

subsolo correspondentes, em altura e profundidade úteis ao seu 

exercício, podendo o proprietário opor-se a atividades que 

sejam realizadas, por terceiros, ainda que estas se situem a uma 

altura ou profundidade tais, que não tenha ele interesse em 
impedi-las.  

Justifique: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

6 - (  ) O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da 

coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 

injustamente a possua ou detenha. Além disso, o direito de 

propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 

finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam 

preservados, de conformidade com o estabelecido em lei 

especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio 

ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada 

a poluição do ar e das águas. Deve ser também ressaltado que 

os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou 

utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem 

são defesos. Por último, deve ser lembrado que o proprietário 

pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por 

necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como 

no de requisição, em caso de perigo público iminente, e também 

pode ser ele privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir 

em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 

cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela 

houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e 

serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico 
relevante.  

Justifique: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

7 - (  ) Chama-se de avulsão os acréscimos formados, sucessiva 

e imperceptivelmente, por depósitos e aterros naturais ao longo 

das margens das correntes, ou pelo desvio das águas destas. 
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Estes acréscimos pertencem aos donos dos terrenos marginais, 

sem qualquer indenização.  

8 - (  ) As ilhas que se formarem em correntes comuns ou 

particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, 

observadas as seguintes regras: (a) as que se formarem no meio 

do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos 

ribeirinhos fronteiros de ambas as margens, na proporção de 

suas testadas, até a linha que dividir o álveo em duas partes 

iguais; (b) as que se formarem entre a referida linha e uma das 

margens consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos 

fronteiros desse mesmo lado; (c) as que se formarem pelo 

desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer 

aos proprietários dos terrenos à custa dos quais se constituíram. 

Justifique: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

9 - (   ) O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, 

nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização 

cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será 

judicialmente fixado, se necessário, sendo certo que sofrerá o 

constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e 
facilmente se prestar à passagem. 

Justifique: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

10. Quando houver acréscimo de terras às margens de 

um rio, mediante desvio de águas ou afastamento dessas, 

que descobre parte do álveo, importando em aquisição 

da propriedade, por parte do dono do terreno marginal, 

do solo descoberto pela retração daquelas águas, 

configura-se: 

a) aluvião imprópria.  

b) avulsão.  

c) aluvião própria.  

d) acessão por abandono de álveo.  

Justifique: 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________  

11. Constituem justo título, para efeito de usucapião 

ordinário, exceto a:  

a) escritura pública ou particular de compra e venda  

b) sentença no juízo divisório  

c) sucessão aberta  

d) escritura particular de doação, sem assinatura do 

transmitente  

Justifique: 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

 


