
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

01. Quais recursos, dentro da sistemática processual civil, são isentos de preparo?
a) embargos de declaração;
b) agravo na modalidade retida;
c) apelação;
d) recurso especial e extraordinário;
e)  embargos de declaração e agravo retido.

02. No que diz respeito aos Recursos Especial e Extraordinário, assinale a alternativa incorreta:
a)  Serão  interpostos  no  prazo  de  15  dias,  em  petição  única,  perante  o  presidente  ou  vice-
presidente do tribunal recorrido.
b) Serão recebidos somente no efeito devolutivo;
c) Se foram admitidos, serão encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça;
d) O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário
quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral;
e) Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou a
jurisprudência dominante do Tribunal.

03. A prevenção,  em relação  a  duas  ou  mais  causas  conexas  que  tem curso  em comarcas
distintas, se estabelece pela:
a) distribuição da ação em primeiro lugar;
b) pela sentença;
c) pela citação válida;
d) pela audiência de conciliação;
e)  pelo primeiro despacho positivo.

04. No que concerne as despesas processuais, julgue os itens abaixo.
I -  a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os
honorários advocatícios, sendo esta verba indevida quando o advogado funcionar em causa
própria.
II -  os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da
causa;
III -  compete ao autor adiantar as despesas relativas aos atos, cuja realização o juiz determinar
de ofício ou a requerimento do Ministério Público;
IV -  se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente
distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas;
Com base nos itens acima, assinale a alternativa correta:
a) um item está correto.
b) dois itens estão corretos.
c) três itens estão corretos.
d) quatro itens estão corretos.
e)  nenhum item está correto.

05. Observando-se as disposições contidas no Código de Processo Civil, no que tange a resposta
do réu, é correto dizer que:
a) As matérias que o réu pode alegar em preliminar podem ser conhecidas pelo juiz de ofício,
inclusive o compromisso arbitral.
b) Antes de discutir o mérito, compete ao réu alegar a prescrição;
c) Se o autor desistir da ação quanto a algum réu ainda não citado, o prazo para a resposta



correrá da intimação do despacho que deferir a desistência.
d) A desistência da ação importa a extinção da reconvenção.
e)  A incompetência absoluta deve ser argüida por meio de exceção de incompetência.

06. Quando pela natureza da obrigação o devedor puder cumprir a prestação de mais de um
modo, estamos diante de pedido:
a) sucessivo;
b) cominatório;
c) avocatório;
d) subsidiário;
e)  alternativo.

07. No que tange a cumulação de pedidos, assinale a alternativa incorreta:
a) é permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, desde que entre os
pedidos haja conexão;
b) a compatibilidade dos pedidos é uma dos requisitos de admissibilidade da cumulação;
c) é lícito formular mais de um pedido em ordem sucessiva, a fim de que o juiz conheça do
posterior, caso não possa acolher o anterior;
d) o procedimento deve ser adequado para todos os pedidos.
e)  o juiz deve ser competente para conhecer de todos os pedidos.

08. Considera-se inepta a petição inicial quando:
I -  lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II -  da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
III -  o pedido for juridicamente impossível;
IV -  contiver pedidos incompatíveis entre si.
Está correto o que se afirma:
a) apenas I e IV.
b) apenas II e III.
c) apenas I e III.
d) apenas II e IV.
e)  todos estão corretos.

09. Com relação as regras previstas no Código de Processo Civil acerca da intimação, assinale a
alternativa incorreta:
a) é indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de
seus advogados, suficientes para sua identificação.
b) em regra, os prazos para as partes, para a Fazenda Pública e para o Ministério Público contar-
se-ão da intimação.
c) A intimação do Ministério Público, exceto em algumas hipóteses, será feita pessoalmente.
d) Começa a correr o prazo da data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a
citação ou intimação for pelo correio.
e)  As intimações consideram-se realizadas no primeiro dia útil seguinte, se tiverem ocorrido em
dia em que não tenha havido expediente forense.

10. Sobre a sistemática recursal prevista no Código de Processo Civil, pode-se afirmar que:
a) Só cabem embargos de declaração quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade ou
contradição.
b) Interpostos os embargos infringentes, será imediatamente apreciada a sua admissibilidade.
c) Os embargos de declaração suspendem o prazo para interposição de outros recursos, por
qualquer das partes.



d) Na modalidade de gravo retido o agravante requererá que o Tribunal dele conheça,
preliminarmente, por ocasião do recurso de apelação.
e) O recurso pode ser interposto pela parte vencida e pelo Ministério Público, não sendo admitido,
contudo, que seja manejado pelo terceiro interessado.

GABARITO

01. E
Comentário: na forma do art. 522, parágrafo único e art. 536, ambos do CPC.

02.  A
Comentário: de acordo com o art. 508 e art. 541 do CPC.

03. C
Comentário: com base no art. 219 do Código de Processo Civil.

04. B
Comentário: conforme art. 19, §2º, art. 20, §3º e art. 21, todos do CPC.

05. C
Comentário: consoante parágrafo único do art. 298 do CPC

06. E
Comentário: como comina o art. 288 do CPC.

07. A
Comentário: haja vista o disposto no art. 292 do CPC.

08. E
Comentário: na forma do art. 295, parágrafo único do Código de Processo Civil.

09. C 
Comentário: com base no §1º do art. 236 do CPC.

10. D
Comentário: nos termos do art. 523 do CPC.


