
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

01. Analise as assertivas a seguir indicando a opção incorreta:
a) A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis serão 
propostas, em regra, no foro do domicílio do réu.
b) Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.
c) Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele será demandado necessariamente onde 
for encontrado.
d) Quando o réu não tiver domicílio nem residência no Brasil, a ação será proposta no foro do 
domicílio do autor. Se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro.
e) Havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer 
deles, à escolha do autor.

02. Analise as assertivas e indique a proposição incorreta:
a) A competência, em razão do valor e do território, poderá modificar-se pela conexão ou 
continência, observado o disposto nos artigos seguintes.
b) Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando Ihes for comum o objeto ou a causa de 
pedir.
c) Dá-se a continência entre duas ou mais ações sempre que há identidade quanto às partes e à 
causa de pedir, e o objeto de uma, apesar de ser mais amplo, não abrange o das outras.
d) Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, 
pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas 
simultaneamente.
e) Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a mesma competência territorial, 
considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar.

03. Analise as assertivas propostas sobre a competência absoluta:
I - A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo 
e grau de jurisdição, independentemente de exceção.
II - Não sendo, porém, deduzida no prazo da contestação, ou na primeira oportunidade em que 
Ihe couber falar nos autos, a parte responderá integralmente pelas custas.
III - Declarada a incompetência absoluta, todos os atos serão nulos, remetendo-se os autos ao 
juiz competente.

Estão corretas:
a) I e III
b) I e II
c) II e III
d) I
e) II

04. Há conflito de competência:
I – quando um ou mais juízes se declaram competentes;
II – quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes;
III – quando entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de 
processos.

Estão corretas:
a) I e III
b) I e II
c) II e III



d) I
e) II

05. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe:
I – assegurar às partes desigualdade de tratamento;
II – velar pela rápida solução do litígio;
III – apenas prevenir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça;
IV – tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes.

Estão corretas:
a) I e III
b) I e II
c) II e III
d) I e IV
e) II e IV

GABARITO

01. C
Comentário:  Correção da letra C:  Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele será 
demandado onde for encontrado ou no foro do domicílio do autor.

02. C
Comentário: Correção da letra C: Dá-se a continência entre duas ou mais ações sempre que há 
identidade quanto às partes e à causa de pedir,  mas o objeto de uma,  por  ser  mais amplo,  
abrange o das outras.

03. B
Comentário:  Correção  da  opção  III:  Declarada  a  incompetência  absoluta,  somente  os  atos 
decisórios serão nulos, remetendo-se os autos ao juiz competente.

04. C
Comentário: Correção da opção I: quando dois ou mais juízes se declaram competentes;

05. E
Comentário: Correções das opções I e III: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; III - 
prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça;


