
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

01. Assinale a alternativa incorreta em relação à forma dos Atos Processuais:
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, lhe preencham a 
finalidade essencial.
b) Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do vernáculo.
c)  Só  poderá  ser  junto  aos  autos  documento  redigido  em  língua  estrangeira,  quando 
acompanhado de versão em vernáculo, firmada por tradutor juramentado.
d)  Os atos processuais  são públicos ou privados.  Correm, todavia,  em segredo de justiça os 
processos:  em  que  o  exigir  o  interesse  público; que  dizem  respeito  a  casamento,  filiação, 
separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores.
e) 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 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil. 

02. Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis, das _____ às _____ horas. 
a) 6 / 20
b) 7 / 18
c) 6 / 18
d) 6 / 19
e) 6 / 16

03. É  defeso  às  partes,  ainda que  todas estejam de  acordo,  reduzir  ou  prorrogar  os  prazos 
peremptórios.  O  juiz  poderá,  nas  comarcas  onde  for  difícil  o  transporte,  prorrogar  quaisquer 
prazos, mas nunca por mais de _____ dias.
a) 20
b) 30
c) 40
d) 50
e) 60

04. O juiz proferirá os despachos de expediente, no prazo de _____ dias.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

05. O juiz proferirá as decisões, no prazo de _____ dias.
a) 5
b) 10
c) 15
d) 20
e) 30

06. Assinale a alternativa incorreta em relação à comunicação dos atos:
a) Citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender. 
b) Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu. 
c)  Far-se-á  a  citação  pessoalmente  ao  réu,  ao  seu  representante  legal  ou  ao  procurador 



legalmente autorizado.
d) A citação efetuar-se-á em qualquer lugar em que se encontre o réu.
e) Não se fará citação, quando se verificar que o réu é demente ou está impossibilitado de recebê-
la.  O  oficial  de  justiça  passará  certidão,  descrevendo  minuciosamente  a  ocorrência.  O  juiz 
nomeará um médico, a fim de examinar o citando. O laudo será apresentado em 6 (seis) dias.

07. A citação far-se-á:
I - pelo correio;
II - por oficial de justiça;
III - por edital.
IV - por meio eletrônico, conforme regulado em lei própria.

De acordo com as informações acima, são verdadeiras:
a) somente a I
b) II e III
c) III e IV
d) I, II e III
e) todas elas.

08. Na citação, o mandado, que o oficial de justiça tiver de cumprir, deverá conter:
I - os nomes do autor e do réu, bem como os respectivos domicílios ou residências;
II - o fim da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, segunda parte, se 
o litígio versar sobre direitos disponíveis;
III - a cominação, se houver;
IV - o dia, hora e lugar do comparecimento;
V - a cópia do despacho;
VI - o prazo para defesa;
VII - a assinatura do escrivão e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz.

De posse das informações acima, as verdadeiras são:
a) I, II e III
b) III, IV e V
c) I, II, III, IV e V
d) III, IV e VII
e) todas elas.

09. Com relação à Citação quando, por ____ vezes, o oficial de justiça houver procurado o réu em 
seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a 
qualquer pessoa da família, ou em sua falta a qualquer vizinho, que, no dia imediato, voltará, a fim 
de efetuar a citação, na hora que designar.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

10. Um dos requisitos para a Citação por edital é que o mesmo seja publicado no prazo máximo 
de _____ dias uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver.
a) 10
b) 15
c) 20



d) 25
e) 30 

GABARITO

01. D
Comentários: Os atos processuais só podem ser públicos e não públicos ou privados.

02. A
Comentários: O período correto, segundo o artigo 172 do CPC é de 6 às 20 horas.

03. E
Comentários: O prazo correto, segundo o artigo 182 do CPC é de 60 dias.

04. A
Comentários: O prazo correto, segundo o artigo 189, inciso I, é de 2 dias.

05. B
Comentários: O prazo correto, segundo o artigo 189, inciso II do CPC é de 10 dias.

06. E
Comentários: O prazo correto, segundo o artigo 218, parágrafo primeiro do CPC é de 5 dias.

07. E
Comentários: Segundo o artigo 221 do CPC, todos os itens estão corretos.

08. E
Comentários: De acordo com o artigo 225 do CPC, todas estão corretas.

09. B
Comentários: De acordo com o artigo 227 do CPC, o correto é 3 vezes.

10. B
Comentários: O prazo correto, de acordo com o CPC é de 15 dias (artigo 232, inciso III).


