
Direito Processual Civil

01- Analise as assertivas a seguir indicando a incorreta:
a)  Os  atos  e  termos  processuais  não  dependem de  forma determinada  senão  quando  a  lei 
expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, Ihe preencham a 
finalidade essencial.
b) Os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação 
oficial  dos  atos  processuais  por  meios  eletrônicos,  atendidos  os  requisitos  de  autenticidade, 
integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira 
- ICP - Brasil.
c)  Todos os  atos  e  termos do processo podem ser  produzidos,  transmitidos,  armazenados e 
assinados por meio eletrônico, na forma da lei.
d) Em todos os atos e termos do processo é facultado o uso do vernáculo.
e)  Só  poderá  ser  junto  aos  autos  documento  redigido  em  língua  estrangeira,  quando 
acompanhado de versão em vernáculo, firmada por tradutor juramentado.

02- Com relação ao tempo dos atos  processuais,  analise  as proposições abaixo indicando a 
errônea:
a) Os atos processuais realizar-se-ão todos os dias, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.
b)  Serão,  todavia,  concluídos depois  das  20 (vinte)  horas  os  atos  iniciados antes,  quando o 
adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano.
c) A citação e a penhora poderão, em casos excepcionais, e mediante autorização expressa do 
juiz, realizar-se em domingos e feriados, ou nos dias úteis, fora do horário estabelecido neste 
artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso Xl, da Constituição Federal.
d) Quando o ato tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição, esta deverá 
ser apresentada no protocolo, dentro do horário de expediente, nos termos da lei de organização 
judiciária local.
e) Durante as férias e nos feriados, como regra geral, não se praticarão atos processuais.

03- Processam-se durante as férias e não se suspendem pela superveniência delas:
I – os atos de jurisdição voluntária bem como os necessários à conservação de direitos, quando 
possam ser prejudicados pelo adiamento;
II – as causas de alimentos provisionais, de dação ou remoção de tutores e curadores, bem como 
as mencionadas no art. 275 do CPC;
III – todas as causas que a lei municipal determinar.
Estão corretas:
a) I e III
b) I e II
c) II e III
d) I
e) II

04-  Com relação aos prazos para a prática de atos processuais, analise as assertivas a seguir 
indicando a proposição incorreta:
a) Os atos processuais realizar-se-ão nos prazos prescritos em lei. Quando esta for omissa, o juiz 
determinará os prazos, tendo em conta a complexidade da causa.
b) O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, é contínuo, não se interrompendo nos feriados.
c) A superveniência de férias suspenderá o curso do prazo; o que Ihe sobejar recomeçará a correr 
do primeiro dia útil seguinte ao termo das férias.
d) Suspende-se também o curso do prazo por obstáculo criado pela parte ou ocorrendo qualquer 
das hipóteses do art. 265, I e III do CPC; casos em que o prazo será restituído por tempo igual ao  
que faltava para a sua complementação.



e) Podem as partes, de comum acordo, reduzir ou prorrogar o prazo legal; a convenção, porém, 
só tem eficácia se, requerida antes do vencimento do prazo, se fundar em motivo legítimo.

05- Com relação aos prazos processuais, analise as assertivas propostas a seguir:
I. Não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a 

prática de ato processual a cargo da parte.
II. A parte não poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor.
III. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual 

tempo, os prazos que este Código Ihe assina.
IV. Computar-se-á em dobro o prazo para contestar e em quádruplo para recorrer quando a 

parte for a Fazenda Pública ou o Ministério Público.
Estão corretas:

a) I e III
b) I e II
c) II e III
d) I e IV
e) II e IV

Gabarito

01. D 
Comentários: Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do vernáculo.

02.  A 
Comentários: Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.

03. B 
Comentários: III – todas as causas que a lei federal determinar.

04. E 
Comentários: Podem as partes,  de comum acordo,  reduzir  ou prorrogar  o prazo dilatório;  a 
convenção, porém, só tem eficácia se, requerida antes do vencimento do prazo, se fundar em 
motivo legítimo.

05.  A 
Comentários: II – A parte não poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu 
favor. IV – Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer quando 
a parte for a Fazenda Pública ou o Ministério Público.


