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Roteiro de Aula – Teoria Geral do Direito I 

1º BATERIA DE QUESTÕES 
TEORIA GERAL DO DIREITO I 

 
OBSERVAÇÕES: Responda as questões com detalhes. Respostas genéricas, abertas ou insuficientes não contribuirão para 
seu processo de aprendizagem. O questionário não substitui as anotações em sala e o dever da leitura dos textos e obras 
mencionadas nas aulas, servindo apenas como um mero norteador do estudo. 
 

1. Por que o direito é essencial para a sociedade? 

Fundamente sua resposta. 

2. Qual a razão do estudo da história do direito? 

3. O direito surgiu a partir do domínio da escrita. 

Comente a afirmação. 

4. É correto falar da unicidade do direito dos povos 

ágrafos? 

5. Quais as características do direito dos povos 

ágrafos? 

6. Qual o contexto social existente no período de 

Hamurabi? 

7. Fale sobre o papel da mulher na sociedade regida 

pelo Código de Hamurabi. 

8. Qual a razão para a criação do Código de 

Hamurabi? 

9. O que é o roubo? E a receptação? Fundamente com 

base do Código Penal e estabeleça a relação com 

as disposições contidas no Código de Hamurabi 

nesse sentido. 

10. A expressão “olho por olho, dente por dente” é 

utilizada popularmente e alguns afirmam que sua 

origem está associada ao período hamurábico. A 

afirmação procede? O mesmo comentário pode ser 

atribuído aos danos cometidos aos escravos? 

Explique com detalhes e empregue fundamentos 

técnicos. 

11. Qual a obrigação da testemunha do Código de 

Hamurabi? Quais as consequências da 

inobservância destes compromissos? 

12. O que é o estupro? Qual a previsão no Código de 

Hamurabi? 

13. Qual a previsão sobre a família no Código de 

Hamurabi? 

14. Como se dava o regime de bens no Código de 

Hamurabi? 

15. O que é o adultério? Qual sua previsão do tema no 

Código de Hamurabi?  

16. Explique as diferenças entre o processo atual e o 

previsto no Código de Hamurabi. 

17. Os honorários de certos profissionais estavam 

previstos no Código de Hamurabi? 

18. Como era repartida a herança no Código de 

Hamurabi? 

19. Fale sobre a adoção no Código de Hamurabi. 

20. Qual o contexto social do Código de Manú? Explique 

com detalhes. 

21. Qual a obrigação da testemunha do Código de 

Hamurabi? Quais as consequências da 

inobservância destes compromissos? 

22. Qual previsão acerca do casamento no Código de 

Manú? 

23. Fale sobre o papel da mulher na sociedade regida 

pelo Código de Manú. 
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24. Explique as previsões sobre o divórcio no Código de 

Manú. 

25. Qual a previsão no Código de Manú acerca do 

divórcio? 

26. Qual a previsão no Código de Manú acerca dos 

juros? 

27. O que é um contrato? Qual a previsão quanto a 

capacidade mental de seus celebrantes no Código 

de Manú? 

28. O que é o homicídio e qual sua previsão acerca do 

Código de Manú? 

29. Como era repartida a herança no Código de Manú? 

30. Fale sobre a adoção no Código de Manú? 

31. O que é um Vademecum?  

32. Quais as semelhanças e diferenças da divisão entre 

os trechos bíblicos e legais? 

33. O que significa a expressão caput quando se 

interpreta um texto legal? 

34. O que é o Deuteronômio? Qual sua relação com o 

Direito? 

35. Qual a relação entre a caridade prevista no Direito 

Hebraico com os institutos jurídicos atuais? 

36. Qual a previsão do Direito Hebraico acerca da 

justiça? E testemunhas? 

37. Indique as previsões no tocante à responsabilidade 

civil contidas no Direito Hebraico. 

38. Qual a previsão do adultério no Direito Hebraico? 

Explique com detalhes. 

39. Qual a previsão do estupro no Direito Hebraico? 

Explique com detalhes. 

40. Qual a previsão do divórcio no Direito Hebraico? 

Explique com detalhes. 

41. Qual a previsão da usura no Direito Hebraico? 

Explique com detalhes. 

42. Qual a previsão do homicídio no Direito Hebraico? 

Explique com detalhes. 

43. O que é a lapidação? Quando era aplicada no 

Direito Hebraico? 

44. O que eram as cidades refúgio? 

45. Qual a previsão acerca homicídio no Direito 

Hebraico? 

46. Qual a previsão acerca da herança no Direito 

Hebraico? 

47. Qual a punição atribuível ao filho desobediente no 

Direito Hebraico? 

48. Qual a disposição acerca do casamento no Direito 

Hebraico? 

49. Era possível a transmissão de uma punição no 

Direito Hebraico? 

50. Qual a relação entre o casamento e a questão 

patrimonial nas legislações estudadas? 

51. Quais os principais pontos referentes ao Direito 

grego? Cite e desenvolva. (cite pelo menos 3) 

52. Referente ao Direito Grego quais foram seus 

principais legisladores e suas principais 

contribuições? 

53. Qual contribuição o Direito Romano trouxe para o 

atual Direito? 

54. Quais as características do Direito Romano? 

55. Referente ao Direito Romano cite e explique as 

fontes do Direito. 

56. O que são as leis das XII tábuas? Disserte sobre 

elas

Bons estudos! 


