
Dir.Processual Civil

01- De acordo com o Código de Processo Civil (CPC) a denunciação da lide é obrigatória nos 
casos em que enumera, sendo que a citação do denunciado será requerida, juntamente com a do 
réu, se o denunciante for o autor; e, no prazo para contestar, se o denunciante for o réu.
Assim, ordenada a citação, ficará suspenso o processo.
A citação do alienante, do proprietário, do possuidor indireto ou do responsável pela indenização 
far-se-á, quando residir na mesma comarca, dentro de ______ dias.
a) 30;
b) 15;
c) 20;
d) 60;
e) 10.

02- De  acordo  com  o  enunciado  da  questão  anterior  (nº  01),  a citação  do  alienante,  do 
proprietário, do possuidor indireto ou do responsável pela indenização far-se-á, quando residir em 
outra comarca, ou em lugar incerto, dentro de ______ dias.
a) 30;
b) 15;
c) 20;
d) 60;
e) 10.

03- O CPC dispõe que a parte será representada em juízo por advogado legalmente habilitado. 
Ser-lhe-á lícito, no entanto, postular em causa própria, quando tiver habilitação legal ou, não a 
tendo, no caso de falta de advogado no lugar ou recusa ou impedimento dos que houver.
Sem  instrumento  de  mandato,  o  advogado  não  será  admitido  a  procurar  em  juízo.  Poderá, 
todavia, em nome da parte, intentar ação, a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como 
intervir,  no  processo,  para  praticar  atos  reputados  urgentes.  Nestes  casos,  o  advogado  se 
obrigará, independentemente de caução, a exibir o instrumento de mandato no prazo de _____ 
dias, prorrogável até outros ______ , por despacho do juiz.
a) 30 / 15;
b) 15 / 15;
c) 10 / 20;
d) 20 / 60;
e) 10 / 30.

04- De acordo com o CPC, o advogado tem direito de requerer, como procurador, vista dos autos 
de qualquer processo pelo prazo de _____ dias.
a) 30;
b) 5;
c) 20;
d) 60;
e) 10.

05- O advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, provando que cientificou o 
mandante a fim de que este nomeie substituto. Durante os ______ dias seguintes, o advogado 
continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.
a) 30;
b) 05;
c) 20;
d) 60;



e) 10.

06- Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver interesse jurídico em 
que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la.
A assistência tem lugar em qualquer dos tipos de procedimento e em todos os graus da jurisdição; 
mas o assistente recebe o processo no estado em que se encontra.
Não havendo impugnação dentro de ______ dias, o pedido do assistente será deferido.
a) 30;
b) 5;
c) 20;
d) 60;
e) 10.

07- De acordo com a questão anterior (nº 06), não havendo impugnação dentro do prazo legal, o 
pedido do assistente será deferido.  Se qualquer das partes alegar,  no entanto,  que falece ao 
assistente interesse jurídico para intervir  a bem do assistido, o juiz, dentre outras alternativas, 
decidirá, dentro de ______ dias, o incidente.
a) 30;
b) 05;
c) 20;
d) 60;
e) 15.

08- De acordo com o CPC, quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que 
controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.
O opoente deduzirá o seu pedido, observando os requisitos exigidos para a propositura da ação 
(arts. 282 e 283 do CPC1). Distribuída a oposição por dependência, serão os opostos citados, na 
pessoa dos seus respectivos advogados, para contestar o pedido no prazo comum de ______ 
dias.
a) 30;
b) 05;
c) 20;
d) 60;
e) 15.

09- Na  hipótese  de  um  dos  opostos  reconhecer  a  procedência  do  pedido,  contra  o  outro 
prosseguirá o opoente.
A  oposição,  oferecida  antes  da  audiência,  será  apensada  aos  autos  principais  e  correrá 
simultaneamente com a ação, sendo ambas julgadas pela mesma sentença.
Oferecida depois de iniciada a audiência,  seguirá a oposição o procedimento ordinário, sendo 
julgada  sem prejuízo  da  causa  principal.  Poderá  o  juiz,  todavia,  sobrestar  no  andamento  do 
processo,  por  prazo  nunca  superior  a  _______  dias,  a  fim  de  julgá-la  conjuntamente  com a 
oposição.
a) 30;
b) 05;
c) 90;
d) 60;
e) 15.
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10- De acordo com o CPC, aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandada em 
nome próprio, deverá nomear à autoria o proprietário ou o possuidor.
Aplica-se também tal regra à ação de indenização, intentada pelo proprietário ou pelo titular de um 
direito sobre a coisa, toda vez que o responsável pelos prejuízos alegar que praticou o ato por 
ordem, ou em cumprimento de instruções de terceiro.
Em ambos os casos, o réu requererá a nomeação no prazo para a defesa; o juiz, ao deferir o 
pedido, suspenderá o processo e mandará ouvir o autor no prazo de ______ dias.
a) 30;
b) 05;
c) 90;
d) 60;
e) 15.

Gabarito
01. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e”, de acordo com a alínea “a” do §1º do art. 72 
do CPC c/c arts. 70 e 71 do mesmo diploma legal.

02. A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a”, de acordo com a alínea “b” do §1º do art. 72 
do CPC.

03. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b”, de acordo com o art. 37 do CPC.

04. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b”, de acordo com o inciso II do art. 40 do CPC.

05. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e”, de acordo com o art. 45 do CPC.

06. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b”, de acordo com o caput do art. 51 do CPC, c/c 
art. 50 e seu parágrafo único, todos do CPC.

07. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b”, de acordo com o inciso III do art. 51 do CPC, 
c/c art. 50 e seu parágrafo único, todos do CPC.

08. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e”, de acordo com o art. 57 do CPC.

09. C
Comentário: Responde à questão a alternativa “c”, de acordo com o art. 60 do CPC.

10. B
Comentário:  Art. 282.  A petição inicial indicará:
        I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida;
        II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu;
        III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
        IV - o pedido, com as suas especificações;
        V - o valor da causa;
        VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;        



        VII - o requerimento para a citação do réu.
        Art. 283.  A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
 
Responde à questão a alternativa “b”, de acordo com o art. 64 do CPC.


