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Nome e N.º: _____________________________________________________ 
 
 

 
• 1 a 20 – Identifique se a afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F) 
• 21 a 25 – Complete as frases para a afirmação ser verdadeira. 
• Cada resposta correta vale 0,8 valores. 

 

 
1. Um juiz nunca tem de fazer uma análise de direito comparado para resolver um 

caso. F 
2. O Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão é um tribunal de comarca. F 
3. O laicismo é uma marca da codificação civil na família de direitos romano-

germânicos. F 
4. A megacomparação aproxima-se mais da microcomparação do que da 

macrocomparação. F 
5. O agente de execução tem uma importante função no direito administrativo. F 

6. O direito da África do Sul tem influência do direito romano. V 
7. O direito comparado tem funções de cultura jurídica. V 
8. O Code Civil de 1804 ainda está em vigor no direito francês. V 
9. Na Alemanha, os Oberlandesgerichte são tribunais estaduais. V 
10. O agrupamento de sistemas jurídicos em famílias de direitos tem apenas funções 

pedagógicas. V 
11. Na Alemanha, o ensino do direito completa-se com um exame de Estado, realizado 

na sequência de um estágio profissional. V 
12. Na macrocomparação, os elementos históricos integram os elementos internos. F 
13. Na expressão “comparação de direitos”, a palavra “direito” é utilizada em sentido 

subjetivo. F 
14. Na Europa, não existem sistemas jurídicos híbridos. F 
15. Na Alemanha, os crimes são julgados na jurisdição social. F 
16. Em Portugal, uma ação no valor de mil milhões de euros deve ser proposta no 

Supremo Tribunal de Justiça. F 
17. Em Portugal, o primeiro código foi o Código Civil de 1867. F 
18. Em França, os crimes menos graves são julgados, em primeira instância, numa cour 

d’assises. F 
19. Em 1950, René David utilizava, para a comparação, o ponto de vista tático e o ponto 

de vista técnico. F  
20. Em França, admite-se a fiscalização sucessiva concreta da constitucionalidade. V 

 
21. Uma ação de pequeno valor em matéria civil dá entrada na Alemanha num 

Amtsgericht. 
22. Na mediação, a solução é  consensual. 
23. O sistema jurídico russo pertence à família  romano-germânica. 
24. A arbitragem é um meio de resolução alternativa de litígios em que um terceiro 

decide. 
25. As Diretivas da União Europeia constituem instrumentos de harmonização de 

direitos. 


