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ESTUDO DIRIGIDO SOBRE MODOS DE AQUISIÇÃO E PERDA DA 

PROPRIEDADE 

Alunos: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Instruções:  a) a atividade pode ser realizada em duplas; b) para responder às questões, o aluno deverá 

utilizar o código civil e pelo menos uma das obras indicadas na bibliografia básica ou complementar do 

plano de ensino da disciplina; c) a atividade pode ser realizada em duplas; d) as respostas podem ser feitas 

no próprio caderno do aluno e não necessitam de serem entregues ao professor; e) atenção, esta folha deve 

ser entregue pelo(s) aluno(s) à representante de turma até a próxima quarta-feira, dia 21 de outubro, 

respondendo se foi realizado o exercício ou não.  

QUESTÕES: 

 

1) O Brasil adota qual sistema de transferência de propriedade, o Francês, o Alemão ou o 

Romano? Explique. 

2) Quais são os modos de aquisição da propriedade imóvel? Indique os seus respectivos 

fundamentos legais. 

3) Explique o registro como modo de aquisição da propriedade imóvel.  

4) Analise a acessão como modo de aquisição da propriedade imóvel, explicando as 

seguintes espécies:  

a. Formação de ilhas; 

b. Abandono de álveo; 

c. Aluvião; 

d. Avulsão; 

e. Construções e plantações; 

5) Quais são os modos de aquisição da propriedade móvel? Indique os seus respectivos 

fundamentos legais. 

6) Analise a usucapião de bens móveis e compare seus requisitos com a usucapião 

extraordinária e ordinária de bens imóveis; 

7) Explique as seguintes formas de aquisição da propriedade móvel: 

a. Ocupação; 

b. Achado do tesouro; 

c. Especificação; 

d. Confusão, comissão e adjunção; 

8) Analise e explique como se dão as seguintes causas de perda da propriedade: 

a. Alienação; 

b. Renúncia; 

c. Abandono; 

d. Perecimento da coisa; 

e. Desapropriação; 

INFORME AO LADO SE TODAS AS QUESTÕES FORAM RESPONDIDAS: ___________ 


