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SUNTO

QUESTÃO

OAB MG 96 ago

capacidad
e 

testament
ária

A capacidade para testar reger-se-á:
a) pela lei do local do óbito;
b) pela lei do local onde o testador tiver sua última morada;
c) pela lei nacional do testador;
d) pela lei do lugar onde residirem os beneficiários do testamento.

capacidad
e 

testament
ária

 São incapazes de testar:
a) os menores de 16 anos e os loucos de todo o gênero.
b) os que, ao testar, não estejam em seu juízo perfeito.
c) os surdos-mudos, que não puderem exprimir ou manifestar a sua vontade.
d) todas as opções acima estão corretas.
e) simulação, fraude e dolo.

Direit
onet codicilos

Os codicilos constituem:
a) manifestação de vontade, por meio de escrito particular do de cujus, datado 
e assinado, dispondo sobre seu enterro, sobre esmolas de pouco valora certas e 
determinadas pessoas, ou, indeterminadamente aos pobres de certo lugar, 
assim como legar móveis, roupas ou jóias de pouco valor, de seu uso pessoal.
b) manifestação de vontade do de cujus, anulando testamento anteriormente 
feito, tratando-se de ato solene e obrigatória presença de no mínimo 3 
testemunhas, visando nova disposição acerca dos bens legados.
c) contrato particular de exoneração de dívidas post-mortem, liberando 
devedor do de cujus de eventuais dívidas a que se encontre preso, por ato de 
liberalidade.
d) Todas as alternativas estão incorretas.

Direit
onet codicilos

O que é codicilo?
a) É um ato de última vontade destinado as disposições de pequeno valor.
b) Consiste na disposição testamentária em que o testador deixa coisa 
especificada.
c) Consiste na transmissão direta do próprio defunto ao sucessor do domínio e 
da posse da herança.
d) É um ato de última vontade destinado as disposições de grande valor.

capacidad
e civil

Em tema de capacidade civil, é correto afirmar:
b) é anulável, por falta de legitimação, o testamento feito por uma pessoa com 
76 anos de idade;

OAB MG 96 ago

capacidad
e 

testament
ária

A capacidade para testar reger-se-á:
a) pela lei do local do óbito;
b) pela lei do local onde o testador tiver sua última morada;
c) pela lei nacional do testador;
d) pela lei do lugar onde residirem os beneficiários do testamento.

QUESTÕES OBJETIVAS DE DIREITO DAS SUCESSÕES
SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA
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 São incapazes de testar:
a) os menores de 16 anos e os loucos de todo o gênero.
b) os que, ao testar, não estejam em seu juízo perfeito.
c) os surdos-mudos, que não puderem exprimir ou manifestar a sua vontade.
d) todas as opções acima estão corretas.
e) simulação, fraude e dolo.

Direit
onet codicilos

Os codicilos constituem:
a) manifestação de vontade, por meio de escrito particular do de cujus, datado 
e assinado, dispondo sobre seu enterro, sobre esmolas de pouco valora certas e 
determinadas pessoas, ou, indeterminadamente aos pobres de certo lugar, 
assim como legar móveis, roupas ou jóias de pouco valor, de seu uso pessoal.
b) manifestação de vontade do de cujus, anulando testamento anteriormente 
feito, tratando-se de ato solene e obrigatória presença de no mínimo 3 
testemunhas, visando nova disposição acerca dos bens legados.
c) contrato particular de exoneração de dívidas post-mortem, liberando 
devedor do de cujus de eventuais dívidas a que se encontre preso, por ato de 
liberalidade.
d) Todas as alternativas estão incorretas.

Direit
onet codicilos

O que é codicilo?
a) É um ato de última vontade destinado as disposições de pequeno valor.
b) Consiste na disposição testamentária em que o testador deixa coisa 
especificada.
c) Consiste na transmissão direta do próprio defunto ao sucessor do domínio e 
da posse da herança.
d) É um ato de última vontade destinado as disposições de grande valor.

OAB SP herança
Em relação à herança, é correto afirmar que
c) o testamento público deve ser presenciado, pelo menos, por 3 (três) 
testemunhas, sob pena de nulidade.

herança
Em relação à herança, é correto afirmar que
c) o testamento público deve ser presenciado, pelo menos, por 3 (três) 
testemunhas, sob pena de nulidade.

Direit
onet

herdeiro x 
legatário

Das alternativas abaixo, assinale aquela em que há possibilidade de figurar 
como herdeiro ou legatário:
a) As testemunhas do testamento.
b) A concubina do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver 
separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos.

Direit
onet

herdeiro x 
legatário

Assinale a alternativa que contenha afirmação correta:
a) O nosso ordenamento jurídico dá prioridade à sucessão legítima sobre a 
testamentária.
b) Havendo testamento válido, não se aplica a sucessão legítima, pois não há 
coexistência das duas espécies na mesma sucessão.

MP MG 2005 n

Assinale a opção INCORRETA. 
a) No testamento público a presença das testemunhas testamentárias a todo o 
ato não é exigido pela lei, bastando que escutem a leitura feita em voz alta pelo 
tabelião para eles e o testador.
e) Desempenhando de forma independente o “munus” público, o 
testamenteiro exerce as funções, delegando-as a terceiros e prestando contas ao 
juiz.
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MP GO 2004 MAR n

Examine as assertivas abaixo:
b) Permite-se ao testador estabelecer cláusulas restritivas (inalienabilidade, 
incomunicabilidade e impenhorabilidade) sobre os bens da porção disponível. 
Vedada é, porém, em qualquer caso, a imposição de tais cláusulas sobre os 
bens da legítima.
c) Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador 
disponha de seu patrimônio sem os contemplar.

Magi
stratu

ra
MG 2004 n

Considerando as inovações do Novo Código Civil, assinale a alternativa 
incorreta.
c) Na sucessão testamentária, quando contemplados os filhos ainda não 
concebidos de pessoas indicadas pelo testador, os bens da herança serão 
confiados a curado r nomeado pelo juiz e, se decorridos 3 (três) anos da 
abertura da sucessão não for concebido o herdeiro esperado, os bens 
reservados caberão aos herdeiros legítimos.
e) São anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo ou 
coação, extinguindo-se em 4 (quatro) anos o direito de anular a disposição, 
contados de quando o interessado tiver conhecimento do vício.

MP MG 93 fev Sucessão

Assinale a opção correta: 
a) o testador pode dispor livremente da totalidade de seus bens, sem qualquer 
restrição, mesmo tendo herdeiros necessários;
c) sendo o testador casado pelo regime da comunhão universal, para o cálculo 
da legítima e da parte disponível, leva-se em conta apenas a meação que lhe 
cabe;

MP MG 89 24º
sucessão 
testament

ária

Na sucessão testamentária tem-se que veio a ocorrer, após a realização do 
testamento, a incapacidade do testador: 
a) A validade do testamento dependerá de apreciação judicial;
b) Será válido o testamento se assim o disser o rep. do Ministério Público;
c) O testamento é válido;
d) Na sucessão testamentária a capacidade do testador não é importante;
e) O testamento não é válido.

OAB RJ 29°
Sucessão 

Testament
ária

Maria Braz da Silva, casada pelo Regime da Comunhão Universal de Bens com 
Eduardo da Silva, morreu em 17 de novembro de 2005, deixando considerável 
patrimônio em bens imóveis e obras de arte. Maria Braz da Silva tem uma 
neta, Júlia, com três anos de idade, filha de seu filho, Lucas, pré?morto. 
Quando da abertura do Processo de Inventário dos bens por ela deixados, foi 
apresentado um Testamento Público datado de 10 de março de 2003, em que é 
apontada como sua sucessora, Ana, sua afilhada, para quem dispôs 30% de 
sua parte disponível. Eduardo da Silva contestou tal disposição testamentária e 
atravessou uma petição onde afirma ser herdeiro necessário de sua esposa, 
segundo a lei civil brasileira vigente. Analise e responda:
a) Júlia e Eduardo são herdeiros necessários de Maria;
b) Eduardo é meeiro de Maria e Júlia e Eduardo são herdeiros necessários;
c) Eduardo não tem qualquer direito aos bens deixados por Maria, nem 
meação, nem herança; 
d) Eduardo é meeiro de Maria. 



ÓR
GÃO

UF ANO MÊS AS
SUNTO

QUESTÃO

OAB SP 131º
sucessão 
testament

ária

Sobre a sucessão testamentária, é ERRADO afirmar:
a) o instituto da redução das disposições testamentárias é aplicado para as 
hipóteses de avanço do testamento na parte legítima dos herdeiros necessários.
b) há direito de representação na sucessão testamentária.
c) o pai pode testar metade do seu patrimônio ao filho primogênito ‘A’, 
enquanto que a outra metade será igualmente dividida entre o próprio ‘A’ e o 
caçula ‘B’.
d) o herdeiro, chamado, na mesma sucessão, a mais de um quinhão 
hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto 
aos quinhões que aceita e aos que renuncia.

OAB SP 129º
sucessão 
testament

ária

Sobre a Sucessão testamentária, é errado afirmar:
a) são espécies de substituição testamentária: a vulgar singular,
a fideicomissária e a compendiosa.
b) o testador pode estabelecer cláusula de inalienabilidade
sobre os bens da parte legítima, desde que exponha uma
justa causa para tanto.
c) é possível o filho deserdar seu pai da herança.
d) se o legado de coisa determinada pelo gênero não existir
no patrimônio do testador, a disposição testamentária
caducará.

OAB SP 2003 abr testament
o

Romper-se-á o testamento se: 
a) O testador dispuser de sua metade, não contemplando herdeiros necessários 
de cuja existência saiba.
b) Ocorrer superveniência de descendente sucessível ao testador, que não tinha 
ou não o conhecia quando testou.
c) O testador manifestar vontade contrária à que se encontra expressa no 
anterior.
d) Herdeiro nomeado desamparou o autor da herança, sendo descendente seu, 
com o intuito e atentar contra sua vida.

OAB SP 2002 abr testament
o

Se, no testamento, não for estipulado o direito de acrescer entre os herdeiros 
nomeados, a morte de um destes antes da morte do testado faz com que
a) A sua parte da herança seja atribuída igualmente entre os demais herdeiros 
nomeados.
b) O testamento perca sua validade.
c) A sua parte de herança seja destinada aos herdeiros legítimos do testador.
d) A sua parte da herança seja destinada aos seus próprios herdeiros, por 
direito de representação.
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Magi
stratu

ra
MG 2002 testament

o

Rubens pretende fazer sua declaração de última vontade e tem conhecimento 
pessoal de vários requisitos que podem impedir que o ato que realizar venha a 
produzir seus esperados efeitos. Assinale a alternativa abaixo que contiver a 
afirmativa incorreta:
a) a velhice, por si só, não gera a incapacidade para testar.
b) o testador pode estabelecer legado em favor da prole eventual de pessoa 
designada no testamento, fixando prazo dentre do qual deverá ocorrer o 
nascimento do (s) legatário (s).
c) o legatário pode ser nomeado sob condição, para certo fim ou modo ou por 
certa causa.
d) para testar validamente, o testador deve ter alcançado a maioridade e não 
ser interditado.
e) a cláusula que deixar ao arbítrio do herdeiro a fixação do valor do legado é 
nula, salvo se estabelecida para beneficiar aquele que prestou serviços ao 
testador, por ocasião da moléstia de que faleceu.

MPF Fede
ral 2002 testament

o

A respeito do testamento, podemos afirmar que:
a) apresentando o testamento cerrado violação externa, deverá o juiz declará-Io 
nulo.
b) O direito de acrescer beneficia o herdeiro, quando além de seu quinhão 
determinado, for nominado substituto do quinhão de outro herdeiro que não 
possa ou não queira recebê-Io.
c) o testamento comporta condição, suspensiva ou resolutiva, mas a 
impossibilidade ou ilicitude da mesma invalida o testamento.
d) quando o testador declara o motivo da liberalidade, como razão 
determinante, verificada a falsa causa, é possível sua anulação por erro.

MP BA 2001 jan testament
o

Cláudio, solteiro e sem filhos, reside com sua avó (Antônia) desde o 
falecimento de seus pais. Ao ficar cego dos dois olhos e descobrir-se portador 
do vírus da AIDS, Cláudio faz testamento público deixando a totalidade de 
seu patrimônio para o amigo André, vindo a falecer dias depois. O testamento:
a) é plenamente válido e eficaz;
b) é nulo, pois o cego pode fazer apenas testamento particular;
c) é nulo, em face da grave doença de Cláudio;
d) deverá ser reduzido até os limites da metade disponível de Cláudio;
e) é nulo, pois excedeu a metade disponível.

MP RO 94 abr testament
o

Assinale a alternativa correta: 
a) não poderá dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou 
não possa ler;
b) o surdo-mudo não poderá fazer testamento cerrado, mesmo que o escreva 
todo;
c) o testamento conjuntivo, recíproco ou correspectivo é proibido pela lei 
brasileira;
d) as alternativas A e C estão corretas.
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MP MG 36º testament
o

Pretendendo dispor de seus bens para após sua morte, Mário Jorge 
compareceu ao Cartório de Notas de sua cidade e ali realizou o ato. Os 
requisitos abaixo são imprescindíveis para a eficácia desta declaração 
unilateral de vontade, exceto: 
a) leitura do conteúdo do ato, pelo tabelião, ao testador e testemunhas, após a 
lavratura;
b) emprego da língua melhor conhecida pelo testador, seja nacional ou 
estrangeira;
c) menção, pelo tabelião, no corpo do testamento, da observância das 
formalidades legais;
d) comparecimento de, no mínimo, 5 testemunhas;
e) escrituração do ato, pelo tabelião, em livro de notas.

MPF 21º testament
o

Em matéria de sucessão testamentária:
I. A incapacidade absoluta para adquirir por testamento tem caráter de 
generalidade e indiscriminação pessoal.
II. É admitida a desertação bona mente, para salvaguardar a legítima dos 
descendentes.
III. A lei vigente no momento da facção do testamento rege a capacidade 
testamentária ativa e passiva.
IV. Os surdos-mudos, contanto que saibam ler e escrever, podem fazer 
testamentos sob a forma pública.
Estão corretas:
a) Todas
b) I e II  
c) III e IV  
d) I e IV

Direit
onet

testament
o

Assinale a alternativa INCORRETA:
a) As testemunhas do testamento não podem ser nomeadas herdeiras, mas há 
possibilidade de receberem legados.
b) Torna-se definitiva a transmissão da herança ao herdeiro, quando de sua 
aceitação, desde a abertura da sucessão.
c) As pessoas jurídicas também podem ser chamadas a suceder.
d) Serão tidas como nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas 
não legitimadas a suceder, mesmo que simuladas sob a forma de contrato 
oneroso, ou feitas mediante interposta pessoa.

Direit
onet

testament
o

Não havendo testamento, ou se este caducar, ou for anulado, a sucessão:
a) não acontecerá, devendo ser a herança declarada jacente até que se habilitem 
perante o juízo competente do lugar da sucessão, os herdeiros necessários, e, 
acaso não haja, será hipótese de herança vacante, sendo incorporada ao 
patrimônio estatal. 
b) deverá ocorrer por previsão legal, obedecendo-se a ordem de vocação 
hereditária, recebendo, por ordem, respectivamente, o cônjuge, os 
descendentes, os ascendentes e os colaterais até 4º grau.
c) deverá ocorrer por força de previsão legal, obedecendo-se a ordem de 
vocação hereditária, por ordem, respectivamente, aos descendentes, aos 
ascendentes, ao cônjuge e aos colaterais até o 4º grau.
d) ocorrerá por força de previsão legal, obedecendo-se a seguinte ordem: 
ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau. O cônjuge irá concorrer 
em pé de igualdade com todos os demais herdeiros.
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Direit
onet

testament
o

Em relação ao testamento, é correto afirmar que:
a) O Código Civil não faculta a feitura do testamento por redação mecânica.
b) Exige-se a presença de duas testemunhas testamentárias nos testamentos 
público e cerrado.
c) Exige-se a presença de duas testemunhas testamentárias no testamento 
particular. 
d) Nenhuma das alternativas.

Direit
onet

testament
o

Assinale a alternativa correta:
a) Salvo se houver justa causa, declarada no testamento, não pode o testador 
estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, e de 
incomunicabilidade, sobre os bens da legítima.
b) Independentemente de justa causa declarada no testamento, o testador pode 
estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, e de 
incomunicabilidade, sobre os bens da legítima.
c) É permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em 
outros de espécie diversa.
d) Nenhuma das alternativas.

Direit
onet

testament
o

Qual alternativa corresponde a um testamento ordinário?.
a) Militar.
b) Aeronáutico.
c) Marítimo.
d) Nenhuma das alternativas.

MP PI testament
o

Relativamente ao testamento é incorreto afirmar que:
a) é um ato solene;
b) é um ato gratuito;
c) é um ato revogável;
d) podem testar os menores de dezesseis anos;

MP PE testament
o

Meu pai legou-me em testamento sua bela fazenda, dentro
das forças de sua metade disponível. Minha única irmã, de quem gosto muito, 
não apreciou o ato de liberalidade de meu pai e eu não quero magoá-la. Nesse 
caso,
a) posso recolher o legado e aceitar a herança apenas em pequena parte, de 
modo que eu e minha irmã recebamos bens de igual valor.
b) se eu rejeitar o legado, estarei também repudiando, automaticamente, a 
herança.
c) posso repudiar o legado e aceitar a herança em igualdade de condições à 
minha irmã.
d) o legado e a herança têm a mesma natureza e, portanto, o mesmo destino: 
aceitação ou renúncia.

MP PB testament
o

Indique a espécie de testamento que não admite escrita a rogo:
a) público;
b) cerrado;
c) particular;
d) aeronáutico;
e) militar.



ÓR
GÃO

UF ANO MÊS AS
SUNTO

QUESTÃO

OAB SP testament
o

João instituiu como seus herdeiros: Mateus, seu tio. Paulo, seu irmão. Maria, 
Augusta e Beatriz, filhas de seu irmão Rodrigo e, ainda, Roberto e Eduardo, 
filhos de sua irmã Salette. Sua herança deverá ser dividida
a) em 7 porções idênticas.
b) em 3 porções idênticas.
c) em 4 porções idênticas, pois as pessoas nomeadas coletivamente equiparam-
se às indicadas invidualmente, visto que a divisão da herança operar-se-á, em 
relação a elas, por estirpe.
d) 2/7 para Paulo e Mateus; 3/7 para as filhas de Rodrigo e 2/7 para os filhos 
de Salette.

OAB SP testament
o

Romper-se-á o testamento se 
a) o testador dispuser de sua metade, não contemplando herdeiros necessários 
de cuja existência saiba. 
b) ocorrer superveniência de descendente sucessível ao testador, que não tinha 
ou não o conhecia quando testou.
c) o testador manifestar vontade contrária à que se encontra expressa no 
anterior.
d) herdeiro nomeado desamparou o autor da herança, sendo descendente seu, 
com o intuito de atentar contra sua vida.

testament
o

A cláusula testamentária que proíbe ao herdeiro impugnar judicialmente a 
validade do testamento ou de algumas de suas disposições sob pena de perda 
dos legados e benefícios que lhe caberiam:
a) é a denominada “cláusula cassatória” e deve ser considerada como não 
escrita, posto que contrária ao princípio constitucional do livre acesso à 
jurisdição;
b) é denominada “cláusula privatória” e é sempre válida, porque a composição 
qualitativa dos quinhões é matéria de interesse puramente privado;
c) é a denominada “cláusula cominatória” e deve ser considerada ineficaz 
sempre que o testador injustamente e mesmo respeitando as legítimas, dela 
usar para acobertar preferências de legados e vantagens a um herdeiro em 
detrimento de outros;
d) é a chamada “cláusula de decadência ou caducidade” e, em princípio, deve 
ser considerada válida, a menos que acoberte disposição testamentária defesa 
em lei, como, por exemplo, a que deixa ao arbítrio de outrem fixar valor do 
legado.

testament
o

A recebe uma casa, por ter sido contemplado no testamento de B. Meses após 
o óbito do testador, A vendeu a C aquele imóvel por 8 bilhões de cruzeiros. 
Algum tempo depois, verificou-se que havia ocorrido um equívoco e que, de 
acordo com o testamento, o verdadeiro herdeiro da casa era D. C, adquirente 
do imóvel, deverá responder pelo preço devido e pelas perdas e danos?
a) Sim, porque o imóvel foi vendido por quem não era o dono.
b) Não, pois o alienante, por estar de má fé, deverá pagar o valor do imóvel 
vendido, respondendo pelas perdas e danos.
c) Sim, pois pagou por erro e terá direito de reivindicação.
d) Não, pois terá direito à repetição.
e) Não, porque pagamento feito de boa fé ao credor putativo é válido, ainda 
que se comprove depois que não era o real credor; logo, o alienante é que 
responderá somente pelo preço recebido.
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testament
o

A capacidade para testar reger-se-á:
a)  pela lei do local do óbito;
b)  pela lei do local onde o testador tiver sua última morada;
c)  pela lei nacional do testador;
d)  pela lei do lugar onde residirem os beneficiários do testamento.

testament
o

No condizente ao testamento e disposições testamentárias, assinale a 
alternativa incorreta.
a) o testador solteiro que não tiver descendente ou ascendente sucessível pode 
dispor da totalidade de seus bens.
b) o testador casado pelo regime de comunhão universal de bens, e com prole. 
Só pode dispor de seus bens se os filhos forem maiores e capazes.
c) se as disposições testamentárias excederem a metade disponível do testador, 
serão reduzidas aos limites dela.
d) o herdeiro necessário a quem o testador deixar a sua metade disponível não 
perderá o direito à legítima.

testament
o

Assinale a opção correta:
a) o testador não pode instituir cláusula de inalienabilidade sobre os bens 
objeto do testamento;
b) o testador , que não tiver herdeiros necessários, pode dispor, por 
testamento, de todos os seus bens;
c) o testador, que tiver herdeiros necessários, pode testar mais da metade de 
seus bens;
d) o herdeiro sucede a título particular e o legatário sucede a título universal;
e) nenhuma opção é correta.

Magi
stratu

ra
MA 2003 testament

o cerrado

O testamento cerrado:
a) pode ser escrito mecanicamente, desde que seu subscrito r numere e 
autentique, com a sua assinatura, todas as páginas.
b) pode ser escrito mecanicamente ou manualmente, desde que sejam 
numeradas, autenticadas e assinadas todas as páginas pelo subscritor.
c) pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico.
d) pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela 
inserção da declaração de vontade em partes impressas de livros de notas, 
desde que rubricadas todas as páginas pelo testador, se mais de uma.
e) pode ser redigido manualmente e levado a tabelionato para reconhecimento 
de sua assinatura.

MP SP 98 80º testament
o cerrado

O testamento cerrado será aberto: 
a) pelo tabelião que o lavrou;
b) por um escrevente autorizado pelo tabelião;
c) pela viúva-meeira;
d) por um dos herdeiros;
e) pelo juiz.

OAB SP 2004 mai testament
o público

É correto afirmar que o testamento público, com o Código Civil de 2002,
a) Exige a presença de 3 testemunhas para o ato.
b) É sempre escrito manualmente e nunca mecanicamente.
c) É a única forma permitida ao cego.
d) É aquele que só pode ser feito nas dependências de um tabelionato.
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MP MG 38º testament
o público

Tito, maior, capaz, aposentado, fez, através de testamento público, a 
distribuição dos bens de seu patrimônio. A propósito deste ato, é incorreto 
afirmar que: 
a) poderá ocorrer jacência da herança na sucessão ab intestato;
b) se um dos herdeiros instituídos renunciar à herança e se esta renúncia 
prejudicar seus credores, estes poderão aceitá-la, mediante autorização 
judicial;
c) se à data do óbito do testador não mais existir qualquer herdeiro ou 
legatário instituído, a herança será considerada jacente, caso o testador não 
deixe descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro ou colateral sucessível;
d) se à data do óbito do testador não mais existir qualquer herdeiro ou 
legatário instituído, a heranças será considerada jacente, caso haja renúncia 
manifestada pelas pessoas sucessíveis;
e) se, aberta a sucessão, um dos herdeiros instituídos falecer antes de declarar 
que aceita a herança, o direito de aceitação sempre poderá ser exercitado pelos 
sucessores dele.

OAB SP testament
o público

É correto afirmar que o testamento público, com o Código Civil de 2002,
a) exige a presença de 3 testemunhas para o ato.
b) é sempre escrito manualmente e nunca mecanicamente.
c) é a única forma permitida ao cego.
d) é aquele que só pode ser feito nas dependências de um tabelionato.

OAB RJ 2007 32º

16) No direito brasileiro,
a. a sucessão testamentária prevalece em qualquer caso.
b. a sucessão testamentária pode abranger os bens da legítima.
c. a sucessão legítima é subsidiária em relação à sucessão 
testamentária.
d. a sucessão testamentária apenas pode abranger 20% do patrimônio 
do de cujus.

OAB SP 2007 jan

30ª Questão: Sobre a sucessão testamentária, é ERRADO afirmar:
 a) o instituto da redução das disposições testamentárias é aplicado 
para as hipóteses de avanço do testamento na parte legítima dos 
herdeiros necessários. 
b) há direito de representação na sucessão testamentária. 
c) o pai pode testar metade do seu patrimônio ao filho primogênito ‘A’, 
enquanto que a outra metade será igualmente dividida entre o próprio 
‘A’ e o caçula ‘B’. 
d) o herdeiro, chamado, na mesma sucessão, a mais de um quinhão 
hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar 
quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia. 

OAB SP 2006 abr

30ª Questão: Sobre a Sucessão testamentária, é errado afirmar:
 a) são espécies de substituição testamentária: a vulgar singular, a 
fideicomissária e a compendiosa. 
b) o testador pode estabelecer cláusula de inalienabilidade sobre os 
bens da parte legítima, desde que exponha uma justa causa para tanto. 
c) é possível o filho deserdar seu pai da herança. 
d) se o legado de coisa determinada pelo gênero não existir no 
patrimônio do testador, a disposição testamentária caducará. 
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OAB SP 2008 jan

28ª Questão: Não é própria aos testamentos
 a) a solenidade. 
b) a gratuidade. 
c) a unilateralidade. 
d) a irrevogabilidade. 

OAB SP

129º 
Exam
e de 
Orde
m 

30. Sobre a Sucessão testamentária, é errado afirmar:
(A) são espécies de substituição testamentária: a vulgar singular, a 
fideicomissária e a compendiosa.
(B) o testador pode estabelecer cláusula de inalienabilidade sobre os 
bens da parte legítima, desde que exponha uma justa causa para tanto.
(C) é possível o filho deserdar seu pai da herança.
(D) se o legado de coisa determinada pelo gênero não existir no 
patrimônio do testador, a disposição testamentária caducará.

TJM
G MG 2008 MAR

p p p q
receba a universalidade da herança ou quota-parte (ideal, abstrata) 
dela, ou estabelecer que o sucessor ficará com um bem individuado, 
definido, destacado do acervo, ou quantia determinada. De acordo 
com o Código Civil, é CORRETO dizer que valerá disposição 
testamentária em favor de:
A) pessoa incerta que deva ser determinada por terceiro, dentre duas 
ou mais pessoas mencionadas pelo testador.
B) pessoa incerta, cuja identidade não se possa averiguar.
C) pessoa incerta, cometendo a determinação de sua identidade a 
terceiro.
D) ascendentes, descendentes e cônjuge ou companheiro do não 
legitimado a suceder.


