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Roteiro de Aula – Teoria Geral do Direito Civil 

1º BATERIA DE QUESTÕES 
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL 

 
 

 
1. O que é o Direito? 

2. O que é o Direito Civil? 

3. Qual a importância prática da codificação do direito 

civil? 

4. Comente sobre o Código Civil de 1916 e algumas de 

suas principais disposições. 

5. Quais as modificações propostas no direito civil 

brasileiro com o advento do Código Civil de 2002? 

6. Quais são os princípios básicos do direito civil? 

7. O que é a personalidade jurídica? 

8. O que é a capacidade jurídica? 

9. Quais são as espécies de capacidade jurídica? 

10. Quando surge a pessoa natural? 

11. Quem é o nascituro? Qual a posição do direito civil 

brasileiro sobre ele? 

12. Quem são os plenamente capazes?  

13. O que são os incapazes? Qual a razão de classificar 

determinadas pessoas dentro deste rol? 

14. Quem são os absolutamente incapazes? 

15. Quais as consequências do ato praticado por 

absolutamente incapazes? 

16. O que é a interdição judicial? Em que casos é 

recomendada? 

17. Aqueles que por causa transitória estiverem sem 

discernimento pleno precisam obrigatoriamente de 

interdição? 

18. Quem são os relativamente incapazes? 

19. Quais atos são permitidos aos relativamente 

incapazes? 

20. O que é a emancipação? 

21. Quais são os casos de emancipação? 

22. Explique a emancipação voluntária. 

23. Explique a emancipação judicial. 

24. Explique os casos da emancipação legal. 

25. A emancipação civil produz efeitos na órbita penal? 

Explique com detalhes. 

26. Quem é o ausente? Qual o procedimento indicado 

para resolver seus problemas de natureza 

patrimonial? 

27. Como se dá a extinção da pessoa natural? 

28. Quais são as espécies de morte? Explique cada uma 

com detalhes. 

29. O que são os direitos da personalidade? Quais são 

suas características? 

30. Explique o fundamento pelo qual a venda de partes 

do corpo não é admitida para fins do Código Civil.  

31. A doação de órgãos é admitida no país? Quais são 

as condições? 

32. É possível dispor do corpo após a morte? A 

autorização familiar é imprescindível em todos os 

casos? 

33. Qual o procedimento para dispor de corpos não 

identificados? 

34. Em que casos os profissionais da área da saúde 

podem realizar procedimentos sem a autorização 

expressa do indivíduo? 

35. Porque a pessoa natural não pode ser obrigada a 

perícia hematológica ou a submissão ao exame de 

DNA? 

36. O que é o nome? Qual a importância de se dar 

proteção jurídica a ele? 

37. Como é formado o nome para fins jurídicos? 

38. O que é o agnome? 

39. Quando é possível a alteração do nome? 

40. Quais são as proteções conferidas ao nome? 

41. Qual a proteção conferida à imagem no Código Civil? 

42. O que é o direito à privacidade? Qual sua extensão 

para fins do Código Civil? 


