
Direito Processual Civil

01-  Quando a lei não marcar outro prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento 
depois de decorridas _______ horas.
a) 15;
b) 10;
c) 24;
d) 20;
e) 08.

02- Os atos do juiz consistirão em:
Relacione as colunas:

1 Sentença(S) (..) • todos  os  demais  atos  do  juiz  praticados  no 
processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo 
respeito a lei não estabelece outra forma.

2 Decisão(ÕES) 
interlocutória(S)

(..) • é o ato do juiz que implica alguma das situações 
previstas nos arts. 267 e 269 do CPC.  

3 despacho(s) (..) • é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, 
resolve questão incidente. 

a) 1 – 2 - 3;
b) 2 – 3- 1;
c) 2 – 1 -3;
d) 3 – 2- 1;
e) 3 - 1 – 2.

03- Os atos _________, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo 
ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessários.
a) enunciativos;
b) punitivos;
c) negociais;
d) meramente ordinatórios;
e) de gestão.

04- Leia, analise e julgue os itens a seguir:
I – Recebe a denominação de acórdão o julgamento proferido pelos tribunais.
II – Os despachos, decisões, sentenças e acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos 
juízes.  Quando  forem  proferidos,  verbalmente,  o  taquígrafo  ou  o  datilógrafo  os  registrará, 
submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura.
III – A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente, na 
forma da lei.
IV - As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto no art. 458 do CPC1; 

1   Art. 458.  São requisitos essenciais da sentença:

        I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o 
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;



as demais decisões serão fundamentadas, ainda que de modo conciso.
a) nenhum dos itens está correto;
b) apenas 3 (três) itens estão corretos;
c) apenas 2 (dois) itens estão corretos;
d) apenas 1 (um) item está correto.
e) todos os itens estão corretos.

05- Leia, analise e julgue os itens a seguir:
I – Ao receber a petição inicial de qualquer processo, o escrivão a autuará, mencionando o juízo, a 
natureza do feito,  o  número de seu registro,  os nomes das partes e  a data do seu início;  e 
procederá do mesmo modo quanto aos volumes que se forem formando.
II –  O escrivão numerará e rubricará todas as folhas dos autos, procedendo da mesma forma 
quanto aos suplementares.
III – Às partes, aos advogados, aos órgãos do Ministério Público, aos peritos e às testemunhas é 
facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervieram.
IV - Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e 
rubricadas pelo escrivão.

a) nenhum dos itens está correto;
b) apenas 3 (três) itens estão corretos;
c) apenas 2 (dois) itens estão corretos;
d) apenas 1 (um) item está correto.
e) todos os itens estão corretos.

06- Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a)  Os atos e termos do processo serão datilografados ou escritos com tinta escura e indelével,  
assinando-os as pessoas que neles intervieram. Quando estas não puderem ou não quiserem 
firmá-los, o escrivão certificará, nos autos, a ocorrência.
b) É vedado usar abreviaturas.
c) Quando se tratar de processo total ou parcialmente eletrônico, os atos processuais praticados 
na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital em 
arquivo  eletrônico  inviolável,  na  forma da lei,  mediante  registro  em termo que será  assinado 
digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das 
partes.
d)  No  caso  da  alternativa  anterior  (“c”),  eventuais  contradições  na  transcrição  deverão  ser 
suscitadas oralmente no momento da realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz 
decidir de plano, registrando-se a alegação e a decisão no termo.
e) É ilícito o uso da taquigrafia, da estenotipia, ou de outro método, em qualquer juízo ou tribunal.

07- 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 - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

        III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes Ihe submeterem.



II - as causas de alimentos provisionais, de dação ou remoção de tutores e curadores, bem como 
as mencionadas no art. 275 do CPC2;
III - todas as causas que a lei federal determinar.

a) os itens I e II são os únicos corretos;
b) os itens I e III são os únicos corretos;
c) os itens II e III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

08- São feriados, para efeito forense:
a) apenas os dias declarados em lei federal;
b) apenas os domingos;
c) os sábados e domingos;
d) apenas os dias declarados em lei municipal;
e) os domingos e os dias declarados por lei.

09- Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis, das _____ às _____ horas.
a) 6 / 20;
b) 8/18;
c) 11 / 17;
d) 10 / 19;
e) 9 / 20.

10- Como exceções à regra serão concluídos depois das ______ horas os atos iniciados antes, 
quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano.
a) 20;
b) 18;
c) 17;
d) 19;
e) 16.

2 Art. 275.  Observar-se-á o procedimento sumário: (Redação dada pela Lei nº 9.245, de 1995) 
        I - nas causas cujo valor não exceda a 60 (sessenta) vezes o valor do salário mínimo; (Redação 
dada pela Lei nº 10.444, de 2002)
        II - nas causas, qualquer que seja o valor (Redação dada pela Lei nº 9.245, de 1995) 
        a) de arrendamento rural e de parceria agrícola; (Redação dada pela Lei nº 9.245, de 1995) 
        b) de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio; (Redação dada pela Lei 
nº 9.245, de 1995) 
        c) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico; (Redação dada pela Lei nº 9.245, de 
1995) 
        d) de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre;  (Redação dada 
pela Lei nº 9.245, de 1995) 
        e) de cobrança de seguro, relativamente aos danos causados em acidente de veículo, ressalvados 
os casos de processo de execução; (Redação dada pela Lei nº 9.245, de 1995) 
        f) de cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial;  
(Redação dada pela Lei nº 9.245, de 1995) 
        g) que versem sobre revogação de doação; (Redação dada pela Lei nº 12.122, de 2009).
        h) nos demais casos previstos em lei. (Incluído pela Lei nº 12.122, de 2009).
        Parágrafo  único.  Este  procedimento  não  será  observado  nas  ações  relativas  ao  estado  e  à 
capacidade das pessoas. (Redação dada pela Lei nº 9.245, de 1995) 
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Gabarito
01. C
Comentário: Responde à questão a alternativa “c”, de acordo com o art. 192 do CPC.

02. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e”, de acordo, respectivamente, com os §1º, 2º e 
3º do art. 162 do CPC.

03. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d”, de acordo com o §4º do art. 162 do CPC.

04. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e” de acordo, respectivamente, com o art. 163, 
art. 164, seu parágrafo único e art. 165, todos do CPC.

05. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e” de acordo, respectivamente, com o disposto 
no artigo 166, art. 167, seu parágrafo único e art. 168, todos do CPC.

06. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e” de acordo, com o disposto no artigo 170 do 
CPC dispondo que:
Art. 170. É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia, ou de outro método idôneo, em qualquer 
juízo ou tribunal. (grifo nosso)

07. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d” de acordo, respectivamente com os inciso I, II 
e III do art. 174 do CPC.

08. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e” de acordo, respectivamente com os incisos I, II 
e III do art. 175 do CPC.

09. A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a” de acordo com o art. 172 do CPC.

10. A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a” de acordo com o 1º do art. 172 do CPC.


