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2º BATERIA DE QUESTÕES 
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL 

 
 

 
1. O que é, tecnicamente, a pessoa jurídica? 

2. Qual a finalidade de se criar uma pessoa jurídica nos 

dias atuais? 

3. Quando surge a pessoa jurídica de direito privado? 

4. Como surge a pessoa jurídica de direito público? 

5. Quais são os elementos necessários para a criação 

de uma pessoa jurídica? 

6. Quais são as pessoas jurídicas de direito público? 

7. É possível estabelecer restrições à criação da 

pessoa jurídica? 

8. Qual o órgão competente para registro da pessoa 

jurídica? 

9. O que são as associações? Quais são suas 

características? 

10. O que são as sociedades? Quais são suas 

características? 

11. O que são as fundações? Quais são suas 

características? 

12. O que são as organizações religiosas? 

13. O que são os partidos políticos?Quais são suas 

principais características para a legislação civilista? 

14. O que é o EIRELI? 

15. O que são os grupos despersonalizados? 

16. O que é a desconsideração da personalidade 

jurídica?Qual sua finalidade? 

17. Quais são as formas de extinção da pessoa jurídica? 

18. A pessoa jurídica de direito público é registrada 

aonde? 

19. Em termos gerais quais seriam os elementos 

necessários para a criação da pessoa jurídica? 

20. Quais são os tipos de atos constitutivos que criam as 

pessoas jurídicas? 

21. Como classificar as pessoas jurídicas? 

22.  

23. O que é domicílio? 

24. O que é o domicílio voluntário? Quais são suas 

espécies? 

25. Qual a diferença entre domicílio e residência? 

26. O que é o domicílio plúrimo? 

27. O que é o domicílio presumido? 

28. O que é o domicílio legal? 

29. Quais são as pessoas que possuem domicílio 

especial? 

30. O domicílio legal importa em perda do domicílio 

voluntário? 

31. Qual é o domicílio da pessoa jurídica de direito 

público? 

32. Qual o domicílio da pessoa jurídica de direito 

privado? 

33. O que é o fato jurídico? 

34. O que é o fato natural? 

35. Explique com exemplos os fatos naturais ordinários. 

36. Explique os fatos naturais extraordinários. 

37. O que são os fatos ilícitos? 

38. O que são os atos meramente jurídicos/lícitos? Dê 

exemplos. 

39. O que é o ato-fato jurídico? 

40. O que é o negócio jurídico? 

41. Como classificar os negócios jurídicos quanto à 

manifestação de vontade? 

42. Como classificar os negócios jurídicos quanto à 

forma? 

43. Como classificar os negócios jurídicos quanto aos 

efeitos? 

44. Como classificar os negócios jurídicos quanto às 

vontades patrimoniais? 

45. O que é um negócio jurídico principal? 

46. O que é um negócio jurídico acessório? Dê 

exemplos. 

47. Quais são os elementos de existência do negócio 

jurídico? 

48. Quais são os elementos de validade do negócio 

jurídico? 

49. Quando o objeto do negócio jurídico é impossível? 

50. Quando o objeto do negócio jurídico é determinado? 

51. Quando o objeto do negócio jurídico é determinável? 

52. Quando o negócio jurídico tem forma múltipla ou 

plural? 
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53. O que é a nulidade relativa? Quais são suas 

consequências? 

54. O que é a nulidade absoluta? Quais são suas 

consequências? 

55. O que é a condição? Quais são suas características? 

56. O que é o termo? Quais são suas características? 

57.  O que é o encargo? 


