
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

01. Com relação aos prazos, de acordo com as normas do Código de Processo Civil,  é certo 
afirmar que
a) a parte não poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente a seu favor, ainda que a 
outra parte concorde.
b) o prazo estabelecido pela lei ou pelo juiz é contínuo, mas se interrompe nos feriados.
c) não havendo preceito legal nem assinação pelo Juiz, será de cinco dias o prazo para que a 
parte pratique o ato processual.
d) as partes, ainda que de comum acordo, não podem prorrogar prazo dilatório, mesmo se houver 
motivo legítimo.
e) excepcionalmente,  computar-se-ão os prazos,  excluindo o dia do começo e incluindo o do 
vencimento.

02. No que diz respeito às exceções, podemos dizer que é errada a seguinte assertiva:
a) devem ser apresentadas no prazo da contestação, sob pena de preclusão.
b) não constituem modalidade de resposta do réu.
c) se subdividem em exceção de suspeição ou de impedimento e de incompetência relativa.
d) em se tratando de exceção de suspeição ou de impedimento, poderá ser arguida por qualquer 
das partes.
e) suspendem o processo até que sejam definitivamente julgadas.

03. Assinale a alternativa correta:
a) Para o Ministério Público ou para a Fazenda Nacional computar-se-á em quádruplo o prazo 
para contestar e para recorrer.
b) Não há necessidade de autorização expressa do juiz para a citação e para a penhora após às 
vinte horas.
c) os atos processuais realizar-se-ão nos dias úteis das 6 ás 20 horas.
d) Em regra, os atos processuais não são públicos.
e) São atos do juiz apenas a sentença e as decisões interlocutórias.

04. Sobre a jurisdição e a ação, assinale a alternativa incorreta:
a) Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou interessado a requerer, nos 
casos e forma legais.
b) A jurisdição civil, é contenciosa necessariamente.
c)  São elementos da ação as partes, a causa de pedir e o pedido.
d) Legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido são as condições da ação.
e) A jurisdição civil será exercida em todo território nacional.

05. No que tange a ação, de acordo com a doutrina dominante, pode-se afirmar que:
a) a ação é dirigida contra o Estado e contra o réu, exigindo-se a intervenção de juiz que seja 
parcial;
b) a ação não se insere no rol dos direitos subjetivos;
c) a ação é dirigida contra o Estado;
d) a ação é direito que depende da existência de um direito material.
e) a repetição de ação que está em curso denomina-se coisa julgada.



GABARITO

01. C
Comentários: Conforme art. 185 do CPC.

02. C
Comentários:  Pois  as  três  modalidades  de  resposta  do  réu  são  exceção,  contestação  e 
reconvenção.

03. C
Comentários: Na forma do art. 172 do CPC.

04. B
Comentários: Conforme art. 1º do CPC.

05. C
Comentários:  A ação é um direito  subjetivo de provocar  a atividade jurisdicional  e,  por  isso, 
dirigida ao Estado.


