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1) É possível pensar o convívio harmônico das 

pessoas em sociedade sem o direito. Comente a 

afirmação acima. 

2) O que é o direito? 

3) O direito é ciência de valores imutáveis. Comente 

a afirmação indicando os reflexos do tempo e da 

cultura na compreensão do direito. 

4) Qual a origem do direito nas primeiras 

sociedades? E nos dias atuais? Responda o 

questionamento elencando as cinco espécies 

trabalhadas em sala. 

5) O que é a lei? Dê exemplos. 

6) O que é a jurisprudência? Dê exemplos. 

7) O que é a doutrina? Dê exemplos. 

8) O que é o costume? Dê exemplos. 

9) O que são os princípios gerais do direito? 

Comente. 

10) O direito encontra-se dividido didaticamente entre 

público e privado. Qual seria a principal diferença 

entre eles? 

11) Qual o objetivo do Direito Público Internacional? 

12) Do que trata o Direito Constitucional? 

13) Fale sobre o Direito Tributário. 

14) Qual o objetivo do Direito Penal? 

15) Qual o objetivo do Processual? 

16) Do que trata o Direito Privado? Possui 

subdivisões? Quais são elas? Do que tratam? 

17) O que é a pessoa para o direito?  

18) Qual a diferença entre a pessoa física e jurídica? 

19) Quando surge a pessoa física para fins jurídicos? 

E o fim? 

20) Quem é o ausente? Conceitue e apresente as 

soluções discutidas em sala com relação a seu 

patrimônio? 

21) O que é a capacidade civil? 

22) Quem é considerado capaz para o direito 

brasileiro? 

23) O que são os absolutamente incapazes? 

Conceitue e elenque os casos estudados em sala. 

24) O que são os relativamente incapazes? Conceitue 

e elenque os casos estudados em sala. 

25) O índio é sujeito considerado pessoa capaz? 

Comente. 

26) Há meios para adquirir a capacidade civil plena 

antes dos 18 anos? Quais são esses casos? 

27) Explique os seguintes itens acerca da pessoa 

jurídica: 

a. Classificação com explicação e exemplos. 

b. Surgimento e Término da Pessoa Jurídica. 

 

28)  O que é a desconsideração da pessoa jurídica? 

Explique. 

 


