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Direito Processual Civil (Novo CPC - Lei nº 13.105/2015) 
 

Questão 1: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2010 

Assunto: Princípios do Processo Civil 

Os princípios fundamentais dos recursos previstos no Código de Processo Civil (CPC) incluem 

 a)  o duplo grau de jurisdição, a taxatividade, a singularidade, a infungibilidade e a garantia da 

reformatio in pejus. 

 b)  o duplo grau de jurisdição, a taxatividade, a singularidade, a fungibilidade e a proibição da 

reformatio in pejus. 

 c)  o duplo grau necessário de jurisdição, a taxatividade, a singularidade, a fungibilidade e a garantia 

da reformatio in pejus. 

 d) o duplo grau necessário de jurisdição, a ausência de taxatividade, a singularidade, a infungibilidade 

e a garantia da reformatio in pejus. 

 e)  o duplo grau de jurisdição, a ausência de taxatividade, a singularidade, a infungibilidade e a 

proibição da reformatio in pejus. 

 

 

Assunto: Das Normas Fundamentais e da Aplicação das Normas Processuais (arts. 1º a 15) 

Acerca das normas processuais civis, assinale a opção correta. 

 a) O juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido dada 

oportunidade de manifestação às partes, ressalvado o caso de matéria que deva decidir de ofício. 

 b) Os juízes e tribunais terão de, inexoravelmente, atender à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou decisão. 

 c) A boa-fé processual objetiva, que não se aplica ao juiz, prevê que as partes no processo tenham um 

comportamento probo e leal. 

 d) O modelo cooperativo, que atende à nova ordem do processo civil no Estado constitucional, 

propõe que o juiz seja assimétrico no decidir e na condução do processo. 

 e) O contraditório substancial tem por escopo propiciar às partes a ciência dos atos processuais, bem 

como possibilitar que elas influenciem na formação da convicção do julgador. 
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Questão 3: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Da Competência Interna (arts. 42 a 69) 

Assinale a opção correta a respeito da competência. 

 a) A competência em razão do valor é regida pelas normas estabelecidas na CF. 

 b) Compete à justiça estadual julgar causas entre consumidor e concessionárias de serviço público 

de telefonia, ainda que a Agência Nacional de Telecomunicações figure no polo passivo na qualidade 

de litisconsorte necessário, assistente ou opoente. 

 c) Ocorrerá a conexão sempre que houver identidade de partes ou da causa de pedir. 

 d) Admite-se a arguição de incompetência absoluta, por meio de exceção, mesmo após o trânsito em 

julgado da sentença. 

 e) A competência da justiça estadual é residual. 

 

 

Questão 4: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Da Competência Interna (arts. 42 a 69) 

Com relação à intervenção de terceiros e à resposta do réu, julgue o item subsequente. 

O instrumento processual para arguir incompetência relativa ou absoluta do juízo é a exceção de 

incompetência, que, necessariamente, deverá ser fundamentada e devidamente instruída com a 

indicação do juízo para o qual se deve declinar a competência. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 5: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

Assunto: Da Competência Interna (arts. 42 a 69) 

A respeito da atuação do Ministério Público (MP), do advogado e do juiz e da competência do órgão 

jurisdicionado, assinale a opção correta. 

 a) A suspeição e o impedimento do juiz podem ser arguidos em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

ou até mesmo após o trânsito em julgado da sentença, mediante ação rescisória. 

 b) A competência para processar e julgar ação reivindicatória de bens imóveis situados em dois ou 

mais municípios é fixada pela prevenção entre os municípios em que o bem estiver situado. 
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 c) A parte que não seja advogado poderá postular em causa própria perante a justiça comum, mas 

com atuação limitada ao primeiro grau de jurisdição, caso na localidade não haja advogados ou se os 

ali existentes se recusarem a fazê-lo ou se encontrarem impedidos para tal. 

 d) Nas ações referentes ao estado e à capacidade das pessoas propostas pelo MP, a falta de 

intervenção deste como fiscal da lei provocará a nulidade do processo. 

 e) A incompetência em razão da matéria e da pessoa pode ser conhecida e declarada de ofício, mas a 

incompetência em razão do lugar e da hierarquia só pode ser declarada mediante provocação da 

parte interessada. 

 

 

Questão 6: CESPE - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2015 

Assunto: Da Competência Interna (arts. 42 a 69) 

Os órgãos do Poder Judiciário exercem a jurisdição, que é delimitada seguindo-se as regras de 

distribuição da competência previstas no ordenamento jurídico brasileiro. Acerca desse assunto, 

assinale a opção correta. 

 a)  O réu deve, por meio de exceção, alegar a incompetência absoluta, sob pena de preclusão, 

momento em que se prorrogará a competência do foro. 

 b)  A incompetência absoluta, por não constituir matéria de ordem pública, não pode ser reconhecida 

pelo juiz de ofício, devendo a parte alegá-la na primeira oportunidade em que couber citá-la nos 

autos, sob pena de responder integralmente pelas custas. 

 c)  A doutrina classifica a jurisdição, quanto ao organismo que a exerce, como comum e especial. A 

jurisdição comum é exercida pela justiça estadual, enquanto a jurisdição especial é exercida pelas 

justiças federal, trabalhista, eleitoral e militar. 

 d)  A incompetência absoluta do juízo pode ser reconhecida de ofício, inclusive em embargos 

infringentes e em reexame necessário. 

 e)  Havendo conexão, o juiz pode ordenar a reunião de ações propostas separadamente, a fim de que 

sejam decididas simultaneamente. Correndo em separado as ações conexas perante juízes que têm a 

mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que promoveu a juntada da citação 

válida em primeiro lugar. 

 

 

Questão 7: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 
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Assunto: Da Capacidade Processual (arts. 70 a 76) 

Com relação à capacidade processual e postulatória e ao serventuário da justiça, julgue o item 

subsequente. 

A capacidade processual, definida como a capacidade de a pessoa estar em juízo na defesa de seus 

interesses, distingue-se da capacidade postulatória, atribuída ao advogado para que ele defenda em 

juízo os interesses do jurisdicionado. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 8: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Da Capacidade Processual (arts. 70 a 76) 

Acerca de capacidade processual, julgue o item a seguir. 

O curador especial exerce função exclusivamente processual, defendendo em juízo os interesses do 

incapaz, do réu preso e do réu citado por hora certa ou por edital. Mesmo que o réu seja preso 

durante o trâmite do prazo de contestação, caberá a indicação de curador especial para elaborar a 

sua defesa. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 9: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto: Da Capacidade Processual (arts. 70 a 76) 

Acerca das condições da ação, das partes e dos procuradores, julgue o item que se segue. 

O juiz que verificar incapacidade processual ou irregularidade da representação das partes deverá 

julgar extinto o processo sem resolução de mérito. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 10: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Dos Procuradores (arts. 103 a 107) 
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Com base no que dispõe o Código de Processo Civil, julgue o item seguinte. 

A procuração geral para o foro pode ser conferida por instrumento público ou particular e habilita o 

advogado a interpor recurso ainda que não haja em seu conteúdo referência a poderes especiais para 

a prática desse ato. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 11: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Dos Procuradores (arts. 103 a 107) 

Julgue o item seguinte, com base no que dispõe o Código de Processo Civil (CPC) a respeito de 

competência, intervenção de terceiros, liquidação de sentença e capacidade postulatória. 

Situação hipotética: Citado como réu em ação indenizatória ordinária, determinado indivíduo 

outorgou a seu advogado procuração geral para o foro, sem mencionar especificamente os atos que o 

advogado poderia praticar. Assertiva: Nesse caso, o advogado pode oferecer reconvenção, ato 

processual cuja prática independe de autorização específica. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 12: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Do Litisconsórcio (arts. 113 a 118) 

Julgue o item subsequente, relativo a competência e litisconsórcio. 

Pode ser proferida de ofício a decisão judicial que determina ao autor que promova a citação de 

todos os litisconsortes passivos necessários, sob pena de extinção do processo sem julgamento de 

mérito. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 13: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2017 

Assunto: Do Litisconsórcio (arts. 113 a 118) 
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João e José, residentes em Recife – PE, foram vítimas de acidente automobilístico provocado por 

Pedro, maior e capaz, domiciliado em Olinda – PE. As vítimas impetraram ações indenizatórias 

individuais em 10/3/2016, ambas no juízo de Recife – PE. 

 

Nessa situação hipotética, 

 a) caso Pedro oponha incidente de exceção de incompetência relativa após a entrada em vigor do 

novo CPC, o juiz deverá declinar da competência. 

 b) João e José poderiam optar por ingressar em litisconsórcio ativo e, nesse caso, seriam 

considerados como litigantes distintos em suas relações com Pedro. 

 c) se as ações forem distribuídas para juízos distintos, os processos deverão ser reunidos em razão 

da existência de continência. 

 d) ambos os processos devem seguir o rito ordinário, porquanto o procedimento sumário foi extinto 

no novo CPC. 

 e) a citação de Pedro deve ocorrer por mandado, por meio de oficial de justiça. 

 

 

Questão 14: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Da Intervenção de Terceiros (arts. 119 a 138) 

Julgue o item subsequente, relativo à intervenção de terceiros. 

O chamamento ao processo consiste na admissibilidade de o réu fazer com que co-devedores 

solidários passem a integrar o pólo passivo da demanda junto com ele, em litisconsórcio, a fim de que 

o juiz declare, na mesma sentença, a responsabilidade de cada um. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 15: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Da Intervenção de Terceiros (arts. 119 a 138) 

A mais moderna doutrina vê o direito processual civil como o complexo de normas e princípios que 

regem o exercício conjunto da jurisdição pelo Estado-juiz, da ação pelo demandante e da defesa do 

demandado. 
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A. C. Cintra, A. Grinover,. & C. R. Dinamrco, Teoria geral do processo. 12.ª ed. São Paulo: Malheiros, 

1996 (com adaptações). 

Com relação ao texto acima, acerca do direito processual civil, julgue o item a seguir. 

O chamamento ao processo constitui modalidade de intervenção de terceiros que se configura em 

demanda incidental de garantia, por meio da qual se forma pretensão em face de terceiro convocado 

a integrar o processo. 

 (         )Certo 

 (         )Errado 

 

 

Questão 16: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Da Intervenção de Terceiros (arts. 119 a 138) 

No que tange ao litisconsórcio, à assistência e à intervenção de terceiros, assinale a opção correta. 

 a) Cabe denunciação da lide àquele que for obrigado a indenizar, em ação regressiva, o que se 

despendeu em juízo, mesmo quando isso demandar a análise de fato diverso dos envolvidos na ação 

principal. 

 b) Na ação em que o fiador for réu, a nomeação do devedor à autoria poderá ser requerida em 

qualquer fase do procedimento. 

 c) Contar-se-á em dobro o prazo para recorrer quando só um dos litisconsortes for sucumbente. 

 d) O assistente simples, em nome próprio, atua no processo como legitimado extraordinário, 

auxiliando na defesa de direito alheio. 

 e) A oposição pode ser oferecida antes ou depois da audiência, cabendo ao juiz decidi-la sempre 

simultaneamente com a ação principal e desta primeiro conhecer. 

 

 

Questão 17: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Da Intervenção de Terceiros (arts. 119 a 138) 

Com relação à intervenção de terceiros e à resposta do réu, julgue o item subsequente. 

  

A denunciação à lide é modalidade de intervenção de terceiros forçada, fundada em direito de 

regresso, por meio da qual se gera cumulação de ações judiciais. Se o denunciante for o réu, essa 

modalidade de intervenção deverá ser apresentada no prazo para contestar. 
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(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 18: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Dos Poderes, dos Deveres e da Responsabilidade do Juiz (arts. 139 a 143) 

Julgue o seguinte item, relativo à resposta do réu e à teoria das provas no sistema processual civil. 

O juiz pode, de ofício, determinar o comparecimento pessoal das partes em qualquer fase em que se 

encontrar o processo, com o intuito de interrogá-las sobre questões que envolvam a causa, para seu 

correto deslinde e julgamento. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 19: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Dos Poderes, dos Deveres e da Responsabilidade do Juiz (arts. 139 a 143) 

A respeito da prova, julgue o item que se segue. 

 O juiz pode, de ofício, em qualquer fase do processo, determinar o comparecimento pessoal das 

partes, a fim de interrogá-las sobre questões que envolvem a causa. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 20: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos Impedimentos e da Suspeição (arts. 144 a 148) 

Com relação à capacidade processual e postulatória e ao serventuário da justiça, julgue o item 

subsequente. 

 

O serventuário da justiça é considerado impedido de exercer sua função em processo no qual seja 

parte, ainda que a parte contrária não alegue tal impedimento. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 
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Questão 21: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Dos Impedimentos e da Suspeição (arts. 144 a 148) 

Com relação ao litisconsórcio, às nulidades e à atuação do juiz no processo civil, julgue o item a 

seguir, de acordo com o CPC e com a jurisprudência dos tribunais superiores. 

Se, ao examinar processo judicial que lhe foi distribuído, o magistrado verificar que é amigo íntimo do 

autor da demanda, deverá declarar-se impedido. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 22: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Judiciária/2011 

Assunto: Do Ministério Público (arts. 176 a 181) 

Com relação a intimação do Ministério Público, suspeição do juiz e prazo para contestar, julgue o 

item subsecutivo. 

Se o Ministério Público não intervier em processo que envolva interesse de incapaz, ainda que seja 

intimado, ocorrerá a nulidade do processo. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 23: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

Assunto: Do Ministério Público (arts. 176 a 181) 

Julgue o item, relativo a sentença e coisa julgada, liquidação e cumprimento de sentença, recursos e 

Ministério Público. 

No processo civil, o Ministério Público atua como parte ou como custos legis, não podendo atuar 

como mandatário ou procurador da parte. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 
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Questão 24: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

Acerca das decisões e comunicações e dos atos processuais, assinale a opção correta. 

 a) A lei classifica expressamente os atos do juiz em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 

 b) Em regra, no julgamento da lide, cabe ao juiz recorrer à analogia, aos costumes, à equidade e aos 

princípios gerais do direito. 

 c) Documento redigido em língua estrangeira prescinde de formalidades para ser juntado aos autos. 

 d) As partes podem, de comum acordo, reduzir ou prorrogar o prazo peremptório quando o pedido 

fundar-se em motivo legítimo. 

 e) A citação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo. 

 

 

Questão 25: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

Em relação aos atos processuais, assinale a opção correta. 

 a)  Ordenada a intimação da parte para que dê andamento ao processo no prazo de quarenta e oito 

horas, sob pena de extinção, se o oficial de justiça entregar o mandado à parte em uma sexta-feira, o 

prazo para realização do ato começará a correr na segunda-feira seguinte. 

 b)  Os autos de processo que tramitam em segredo de justiça poderão ser consultados por terceiros, 

desde que demonstrem interesse jurídico na causa. 

 c)  Ainda que ordenada por juiz absolutamente incompetente, a citação tem por efeito interromper a 

prescrição. 

 d)  Por constituir ato essencial ao processo, a citação não pode ser realizada em domingos e feriados. 

 e)  O relatório, a fundamentação e o dispositivo são requisitos de todos os atos do juiz. 

 

 

Questão 26: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

Assunto: Dos Atos Processuais (arts. 188 a 293) 

Assinale a opção correta acerca dos atos processuais, da suspensão do processo e da resposta do réu. 

 a) O ato do juiz que julga procedente a exceção de incompetência formulada pelo requerido é 

considerado uma sentença. 
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 b) Havendo autorização judicial expressa, qualquer ato processual poderá ser realizado fora do 

expediente forense ou em dias não úteis. 

 c) Caso o requerido se encontre fora da sede do juízo, em outro estado da Federação, a citação pelo 

correio deverá ser realizada, necessariamente, via carta precatória. 

 d) A arguição de suspeição e de impedimento do juiz provoca a suspensão do curso do processo, mas 

a arguição de incompetência só a provoca em caso de interposição de recurso contra a decisão que 

julga tal incidente. 

 e) Nas citações realizadas por oficial de justiça, a falta da contrafé junto com o mandado de citação 

não vicia o ato processual nem provoca a nulidade do processo, se o réu apresentar contestação no 

prazo legal e não alegar esse defeito processual. 

 

 

Questão 27: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Dos Prazos (arts. 218 a 235) 

No que se refere a prazos e atos processuais, julgue o item a seguir, com base no que dispõe o Código 

de Processo Civil. 

Prazo legal é definido como aquele que o juiz determina de acordo com a complexidade da causa. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 28: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Dos Prazos (arts. 218 a 235) 

No que se refere a prazos e atos processuais, julgue o item a seguir, com base no que dispõe o Código 

de Processo Civil. 

Considere a seguinte situação hipotética. 

Viviane ajuizou demanda, pelo rito ordinário, contra João e Maria, que, por sua vez, outorgaram 

procuração a diferentes advogados. A demanda foi julgada procedente. Nesse caso, é de trinta dias o 

prazo para João e Maria interporem recurso de apelação. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 
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Questão 29: CESPE - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2015 

Assunto: Dos Prazos (arts. 218 a 235) 

Consoante o Código de Processo Civil (CPC), os atos processuais realizar-se-ão nos prazos prescritos 

em lei, sob pena de preclusão. Dessa forma, os prazos têm a finalidade de impulsionar a marcha 

processual para se efetivar a jurisdição. No que se refere a prazo processual, assinale a opção correta. 

 a)  Segundo entendimento do STF, não se conta em dobro o prazo para recorrer, quando um só dos 

litisconsortes houver sucumbido. 

 b)  É lícito às partes, de comum acordo, reduzir ou prorrogar os prazos peremptórios, mas nunca por 

prazo superior a sessenta dias. 

 c)  Segundo o CPC, não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, será de dez dias o prazo para 

a prática do ato processual a cargo da parte. 

 d)  A superveniência de férias ou feriado interromperá o curso do prazo processual, iniciando-se 

novamente a contagem no primeiro dia útil seguinte ao termo das férias ou do feriado. 

 e)  Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão contados em quádruplo os 

prazos para contestar e, em dobro, para recorrer. 

 

 

Questão 30: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2017 

Assunto: Dos Prazos (arts. 218 a 235) 

A respeito dos poderes, deveres e responsabilidades do juiz e dos atos processuais, assinale a opção 

correta à luz do Código de Processo Civil (CPC). 

 a) Não podem ocorrer durante as férias forenses citações, intimações e penhoras, ainda que haja 

autorização judicial. 

 b) Na ausência de preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de cinco dias úteis o prazo para 

a prática de ato processual a cargo da parte. 

 c) O juiz pode dilatar e reduzir os prazos processuais, adequando-os às necessidades do conflito, de 

modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. 

 d) Pode o magistrado declarar-se suspeito no processo por razões de foro íntimo; contudo, para 

assim fazer, ele deve externar tais razões. 

 e)  O terceiro que demonstre interesse jurídico poderá requerer ao juiz certidão de inteiro teor da 

sentença, no caso de processo que tramite sob segredo de justiça. 
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Questão 31: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Das Nulidades (arts. 276 a 283) 

Com relação ao litisconsórcio, às nulidades e à atuação do juiz no processo civil, julgue o item a 

seguir, de acordo com o CPC e com a jurisprudência dos tribunais superiores. 

 Segundo o entendimento do STJ, a ausência de intimação do Ministério Público em ação civil na qual 

deveria intervir como fiscal da lei, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, que 

somente deverá ser decretada caso haja demonstração de prejuízo no caso concreto. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 32: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2009 

Assunto: Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) 

Com base no procedimento comum ordinário, assinale a opção correta. 

 a) O pedido cominatório não tem caráter indenizatório. 

 b) Da decisão que indefere parcialmente a petição inicial cabe recurso de apelação. 

 c) A apreciação da conexão processual pelo juiz depende de arguição do réu. 

 d) O juiz excepto pode julgar improcedente a exceção de impedimento. 

 e) Os pressupostos processuais podem tipificar a questão prejudicial a ser decida na ação 

declaratória incidental. 

 

 

Questão 33: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Disposições Gerais - Procedimento Comum (art. 318) 

Assinale a opção correta acerca do processo e do procedimento. 

 a) As obrigações periódicas exigem pedido expresso na petição inicial. 

 b) As ações relativas ao estado e à capacidade das pessoas obedecem ao procedimento sumário. 

 c) A atividade jurisdicional de execução sempre depende da fase cognitiva para exaurir a prestação 

jurisdicional. 
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 d) O processo independe da existência do direito substancial da parte que o invoca, de modo que a 

função jurisdicional atua sem se subordinar à procedência ou não das razões de mérito arguidas pela 

parte requerente. 

 e) Nas ações de revogação de doação, as partes podem convencionar a substituição do 

procedimento sumário pelo ordinário. 

 

 

Questão 34: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Da Reconvenção (art. 343) 

Julgue o seguinte item, relativo à resposta do réu e à teoria das provas no sistema processual civil. 

Reconvenção é o instituto típico e exclusivo do procedimento comum ordinário e, uma vez 

apresentada, gera cumulação objetiva de ações. Não se admitirá a reconvenção nas chamadas ações 

dúplices, nas quais é lícito ao réu formular pedido contra o autor na própria contestação. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 35: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Da Revelia (arts. 344 a 346) 

No que se refere à execução de ações coletivas, à sentença, à coisa julgada, à revelia e à ação civil 

pública, julgue o seguinte item. 

Constitui efeito da revelia a presunção de veracidade das alegações de fato e de direito trazidas na 

petição inicial, decorrente da omissão do réu que não houver apresentado resposta aos pedidos do 

autor.. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 36: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Da Revelia (arts. 344 a 346) 

Com relação à intervenção de terceiros e à resposta do réu, julgue o item subsequente. 
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A ausência de contestação induz ao fenômeno denominado revelia, que acarreta, salvo em hipóteses 

previstas em lei, a presunção de que os fatos afirmados pelo autor na petição inicial são verdadeiros. 

Ocorrendo a revelia, o cartório não procederá à intimação do réu para que os prazos fluam contra 

ele, ainda que haja patrono constituído dos autos. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 37: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Das Provas (arts. 369 a 484) 

Com base no que dispõe o Código de Processo Civil, julgue o item seguinte. 

No direito processual civil, expressa disposição legal admite que o juiz aja de ofício e determine a 

produção de prova, o que constitui exceção ao princípio conhecido como dispositivo. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 38: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

Assunto: Das Provas (arts. 369 a 484) 

A respeito das provas no processo civil, assinale a opção correta. 

 a)  No caso de atuar como parte, o Ministério Público pode requerer a produção de provas, mas não 

se atuar como fiscal da lei, hipótese em que somente poderá analisar a legalidade das provas 

requeridas e produzidas pelos litigantes. 

 b)  A ausência injustificada da parte ré devidamente intimada para audiência em que lhe seria 

tomado o depoimento pessoal, importa em reconhecimento jurídico do pedido. 

 c)  A inspeção judicial consiste em ato praticado pelo oficial de justiça, por determinação do juiz, para 

o fim específico de examinar coisa ou pessoa e obter esclarecimentos sobre fatos que interessem ao 

julgamento da ação. 

 d)  Pessoas consideradas impedidas ou suspeitas para depor podem ser ouvidas pelo juiz, que 

atribuirá aos respectivos depoimentos o valor que possam merecer. 

 e)  O documento subscrito pelas partes, mas feito por oficial público incompetente não possui 

qualquer eficácia probatória. 
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Questão 39: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Das Provas (arts. 369 a 484) 

A respeito da prova, julgue o item que se segue. 

A confissão espontânea somente poderá ser realizada pela própria parte e, no caso de a ação judicial 

versar sobre direito indisponível, não será válida para o julgamento da causa. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 40: CESPE - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2015 

Assunto: Das Provas (arts. 369 a 484) 

A prova é um meio hábil de confirmar a existência ou a inexistência de um acontecimento ou de um 

ato, e, quando dirigida ao magistrado, visa dar solução ao caso posto em juízo. O CPC estabelece 

regras acerca da prova e da sua produção. No que se refere à prova e às situações que a envolvem, 

assinale a opção correta. 

 a)  Segundo as regras processuais expressas relativas ao ônus da prova, incumbe ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito, sendo lícita a convenção que distribui o ônus da prova de maneira 

diversa, quando recair sobre direito indisponível da parte ou tornar excessivamente difícil a uma 

parte o exercício do direito. 

 b)  Do atual CPC, extrai-se o entendimento de que quem alega o que não aconteceu terá o ônus de 

provar o fato negativo, o que constitui o que a doutrina denomina de prova diabólica. 

 c)  Em relação à distribuição do ônus da prova, o CPC instituiu expressamente a teoria da carga 

dinâmica da prova, dispondo que compete a quem alega provar o fato. 

 d)  O direito processual civil positivado determina que os fatos notórios sejam provados por quem os 

alega, sob pena de cercear a defesa daquele contra quem a prova é utilizada. 

 e)  A confissão é a declaração de uma parte acerca da verdade dos fatos, que pode ser judicial ou 

extrajudicial. Há confissão quando a parte admite a verdade de um fato contrário ao adversário e 

favorável ao seu interesse. 
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Questão 41: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2017 

Assunto: Das Provas (arts. 369 a 484) 

No que se refere às provas no processo civil, assinale a opção correta. 

 a) Foi adotado o sistema do livre convencimento puro na valoração das provas pelo juiz. 

 b) O ônus da prova incumbirá à parte que produziu o documento, quando for contestada a 

autenticidade deste. 

 c) Devido ao fato de os indivíduos com menos de dezesseis anos de idade serem incapazes para 

depor, o juiz não pode admitir que eles deponham. 

 d) É permitido ao advogado requerer o depoimento pessoal da parte que esteja sob o seu patrocínio. 

 e) São admitidos os meios típicos e atípicos para a prova dos fatos em juízo, ainda que tais meios 

sejam moralmente ilegítimos. 

 

 

Questão 42: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Da Sentença e Da Coisa Julgada (arts. 485 a 508) 

Assinale a opção correta em relação à sentença e à coisa julgada. 

 a) Quando o autor tiver formulado pedido certo, será permitido ao juiz proferir sentença ilíquida. 

 b) A sentença proferida na ação de jurisdição graciosa produz a coisa julgada material após o seu 

trânsito em julgado. 

 c) No procedimento comum ordinário, o relatório, os fundamentos e o dispositivo são requisitos 

essenciais da sentença. 

 d) Será definitiva a sentença que resolva o processo por falta de pressuposto processual. 

 e) A coisa julgada formal consiste no fenômeno da imutabilidade da sentença, que adquire força de 

lei para as partes e para todos os juízos. 

 

 

Questão 43: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

Assunto: Da Sentença e Da Coisa Julgada (arts. 485 a 508) 

Assinale a opção correta no que diz respeito à sentença e à coisa julgada. 

 a)  A possibilidade de o julgador proferir sentença incerta restringe-se às situações em que decida 

relação jurídica condicional. 
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 b)  A sentença publicada torna-se irretratável, e o juiz somente poderá corrigir erros materiais dela 

constantes em caso de requerimento da parte. 

 c)  Proferida sentença de extinção do processo em razão da ilegitimidade passiva para a causa, a não 

interposição de recurso, no prazo legal, importará imutabilidade da decisão pela coisa julgada 

material. 

 d)  Ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, os motivos 

não são alcançados pela imutabilidade da coisa julgada. 

 e)  Sentenças terminativas são aquelas que resolvem o mérito, dando fim ao processo. 

 

 

Questão 44: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

Assunto: Da Sentença e Da Coisa Julgada (arts. 485 a 508) 

Tendo em vista que, em uma relação processual, o pronunciamento de mérito está condicionado ao 

cumprimento de algumas formalidades, tais como a atuação do órgão jurisdicional competente e o 

tempo dessa atuação, as condições da ação e os pressupostos processuais, assinale a opção correta. 

 a) Transcorrido o prazo legal sem que o jurisdicionado ingresse em juízo para proteger seu direito, 

opera-se a preclusão do direito de ação. 

 b) Quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal, a morte de um dos sujeitos da 

relação processual provocará a extinção do processo sem resolução de mérito. 

 c) Para não contrariar o princípio da inércia da jurisdição, segundo o qual a jurisdição deve ser 

provocada, é vedado ao juiz determinar, de ofício, a produção de provas. 

 d) A jurisdição voluntária pode ser exercida extrajudicialmente em casos expressamente autorizados 

pelo ordenamento jurídico vigente, como nos casos de inventário ou divórcio extrajudiciais. 

 e) O defeito ou a ausência de representação na relação processual provoca, por falta de uma das 

condições da ação, a extinção do processo sem resolução de mérito. 

 

 

Questão 45: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

Assunto: Do Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) 

No tocante à execução e ao cumprimento de sentença, assinale a opção correta. 

 a)  Havendo desistência da execução pelo credor, a extinção dos embargos que versarem apenas 

sobre questões processuais independe da concordância do embargante. 
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 b)  Transitada em julgado a sentença que condena ao pagamento de determinada quantia, o devedor 

deverá ser citado para cumpri-la em até quinze dias, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o 

montante da condenação. 

 c)  A sentença arbitral constitui título executivo extrajudicial, uma vez que oriunda da atividade de 

um árbitro escolhido pelas partes. 

 d)  Para a oposição de embargos à execução fundada em título extrajudicial, o devedor deverá tornar 

seguro o juízo mediante penhora, depósito ou caução. 

 e)  Os embargos opostos pelo devedor à execução fundada em título extrajudicial terão, em regra, 

efeito suspensivo, cabendo ao julgador, em caso de requerimento da parte, fundamentar a decisão 

que lhes afastar esse efeito. 

 

 

Questão 46: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Dos Procedimentos Especiais (arts. 539 a 770) 

Julgue o item subseqüente, relativo à intervenção de terceiros. 

A oposição consiste na intervenção de terceiro em processo alheio, para excluir tanto o autor como o 

réu. A oposição é uma nova ação, conduzida em apartado e decidida simultaneamente com a ação 

principal, em razão da conexão com o pedido mediato. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 47: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

Assunto: Da Execução em Geral (arts. 771 a 796) 

Assinale a opção correta relativamente ao cumprimento de sentença e ao processo de execução de 

título executivo extrajudicial. 

 a) Situação hipotética: Contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo 

requerente e confirmou os efeitos da antecipação da tutela, o requerido interpôs recurso de 

apelação. Assertiva: Nessa situação, o requerente poderá requerer a execução provisória do julgado, 

e os autos do processo não poderão subir ao tribunal para análise do apelo, enquanto não for 

liquidada a sentença. 
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 b) Situação hipotética: Transitada em julgado a sentença condenatória de pagar quantia certa, o 

executado foi intimado para cumprir a obrigação no prazo de dez dias, embora já tivesse cumprido a 

obrigação imposta pela sentença. Assertiva: Nessa situação, o executado deverá oferecer embargos 

do devedor com o objetivo de desconstituir a pretensão executiva. 

 c) Em ação de execução por quantia certa, caso o devedor não cumpra a obrigação, o juiz poderá 

mandar intimar o executado para, caso existam bens disponíveis, indicar quais são e onde se 

encontram, sob pena de se caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça e sujeitar o executado 

ao pagamento de multa que será revertida em favor do exequente. 

 d) Em ação de execução de título executivo extrajudicial na qual o devedor ofereça embargos à 

execução no prazo legal, objetivando desconstituir a pretensão executiva, caso haja indícios do 

cumprimento da obrigação, o juiz poderá, de ofício, conceder efeito suspensivo aos embargos. 

 e) Situação hipotética: Proposta ação de execução de título executivo extrajudicial, o executado 

opôs embargos com o objetivo de desconstituir totalmente a pretensão executiva em função de uma 

dação em pagamento. Assertiva: Nessa situação, se acolher o pedido formulado nos embargos, o juiz 

deverá proferir sentença nos autos da ação executiva, na qual deve julgar improcedente a pretensão 

executiva e extinguir o feito com resolução de mérito. 

 

 

Questão 48: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Dos Embargos à Execução (arts. 914 a 920) 

No que se refere à execução de ações coletivas, à sentença, à coisa julgada, à revelia e à ação civil 

pública, julgue o seguinte item. 

Nos embargos à execução individual de sentença proferida em ação coletiva, a fazenda pública 

poderá arguir as devidas compensações com valores eventualmente já pagos ao exequente antes de 

proferida a sentença coletiva, uma vez que se trata de procedimento com cognição ampla, sendo 

descabida, portanto, objeção pelo exequente de ocorrência de coisa julgada. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 49: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Disposições Gerais - Recursos (arts. 994 a 1.008) 
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Proposta a ação, instaura-se entre Estado-juiz e autor uma relação processual, que terá 

prosseguimento com uma série de atos e ritos, respeitando-se as peculiaridades de cada caso 

concreto. A esse respeito, julgue o item que se segue. 

O efeito expansivo do recurso confere ao julgador que proferiu a decisão recorrida a oportunidade 

de reverter sua decisão e tornar desnecessário o recurso apresentado. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 50: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Disposições Gerais - Recursos (arts. 994 a 1.008) 

Fábio propôs ação judicial contra uma empresa fornecedora de serviços de bufê em razão de vício na 

prestação do serviço contratado. A ação foi proposta na vara cível competente para julgamento da 

demanda, por meio da qual se requereu indenização por danos materiais e morais supostamente 

sofridos pelo autor. Ao final, o juiz proferiu sentença na qual reconheceu parcialmente os danos 

materiais sofridos e condenou a empresa ré a indenizar o autor. O juiz não se manifestou, contudo, 

sobre os danos morais pleiteados na petição inicial. 

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

Na hipótese descrita, há possibilidade de interposição de recurso na modalidade adesiva, uma vez 

que está presente a chamada sucumbência recíproca, requisito indispensável para a interposição 

desse recurso. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 51: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Disposições Gerais - Recursos (arts. 994 a 1.008) 

Julgue o seguinte item, referente a mandado de segurança, juizados especiais da fazenda pública e 

recursos. 

 O denominado efeito translativo do recurso refere-se às matérias de ordem pública, que podem ser 

conhecidas e apreciadas de ofício pelo tribunal, independentemente de provocação das partes. 

(         ) Certo 
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(         ) Errado 

 

 

Questão 52: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Disposições Gerais - Recursos (arts. 994 a 1.008) 

Acerca dos recursos, julgue o item subsequente. 

A interposição do recurso na modalidade adesiva deverá ocorrer no mesmo prazo da resposta ao 

recurso principal, estando, conforme a jurisprudência do STJ, a sua apresentação condicionada à 

apresentação das contrarrazões ao recurso principal. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 53: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Do Agravo de Instrumento (arts. 1.015 a 1.020) 

Acerca do processo de execução e da liquidação e cumprimento de sentença, assinale a opção 

correta. 

 a) A liquidação da sentença somente poderá ser requerida após o trânsito em julgado do recurso 

impugnatório. 

 b) Na liquidação por cálculo, o executado poderá impugná-lo via embargos à execução. 

 c) A decisão que puser fim à liquidação de sentença poderá ser impugnada por agravo de 

instrumento. 

 d) No processo de execução, a inexistência do interesse de agir implica a extinção do feito, com 

resolução do mérito, por falta de pressuposto processual. 

 e) No cumprimento provisório da sentença, o exequente deverá instruir a petição inicial com a 

certidão de interposição do recurso recebido com efeito suspensivo. 

 

 

Questão 54: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2009 

Assunto: Dos Embargos de Declaração (arts. 1.022 a 1.026) 

Quanto aos embargos de declaração, segundo o CPC, assinale a opção correta. 
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 a) Para que sejam conhecidos, faz-se necessário que o embargante efetue o pagamento das custas 

processuais e comprove esse pagamento quando da interposição do recurso. 

 b) O juiz terá 10 dias para julgar os embargos de declaração, a contar da data em que lhe foram 

conclusos. 

 c) Quando os primeiros embargos de declaração apresentados forem manifestamente protelatórios, 

poderá o julgador, de imediato, aplicar multa de 10% sobre o valor da condenação. 

 d) Os embargos declaratórios apresentados nos tribunais devem ser levados pelo relator a 

julgamento na sessão subsequente a sua interposição, oportunidade em que o magistrado proferirá 

seu voto. 

 

 

Questão 55: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Dos Embargos de Declaração (arts. 1.022 a 1.026) 

Fábio propôs ação judicial contra uma empresa fornecedora de serviços de bufê em razão de vício na 

prestação do serviço contratado. A ação foi proposta na vara cível competente para julgamento da 

demanda, por meio da qual se requereu indenização por danos materiais e morais supostamente 

sofridos pelo autor. Ao final, o juiz proferiu sentença na qual reconheceu parcialmente os danos 

materiais sofridos e condenou a empresa ré a indenizar o autor. O juiz não se manifestou, contudo, 

sobre os danos morais pleiteados na petição inicial. 

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

 Para sanar a omissão do juiz quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado, Fábio 

deverá interpor recurso de embargos de declaração no prazo de cinco dias, contados da ciência da 

sentença. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

 

Questão 56: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Dos Recursos para o STF e STJ (arts. 1.027 a 1.044) 

A respeito dos recursos para o STF, julgue o item subseqüente. 
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É cabível recurso extraordinário, desde que preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, 

contra sentença terminativa proferida em causa decidida, em única instância, por ofensa a norma 

expressa da CF. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 57: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Dos Recursos para o STF e STJ (arts. 1.027 a 1.044) 

A respeito dos recursos para o STF, julgue o item subseqüente. 

A decisão da turma recursal do juizado especial pode ser impugnada por recurso extraordinário 

quando violar norma expressa da CF. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 58: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/Execução de Mandados/2008 

Assunto: Dos Recursos para o STF e STJ (arts. 1.027 a 1.044) 

Considerando as recomendações da legislação especial, julgue o item a seguir. 

Da decisão que não conhecer do recurso extraordinário interposto pela parte, quando a questão nele 

versada não oferecer repercussão geral, caberá agravo de instrumento para o Tribunal Pleno do STF. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 59: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2008 

Assunto: Lei nº 9.099/1995 - Juizados Especiais Cíveis 

Julgue o seguinte item, acerca dos juizados especiais cíveis e criminais. 

O civilmente incapaz, desde que regularmente representado por seus genitores, poderá ser parte no 

juizado especial cível. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 
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Questão 60: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

Assunto: Lei nº 9.099/1995 - Juizados Especiais Cíveis 

Acerca da regulamentação referente às causas apreciadas pelos juizados especiais, julgue o item 

seguinte. 

Nos juizados especiais estaduais, cabe recurso de agravo contra a sentença. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 61: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

Assunto: Lei nº 9.099/1995 - Juizados Especiais Cíveis 

Acerca da regulamentação referente às causas apreciadas pelos juizados especiais, julgue o item 

seguinte. 

É competência dos juizados especiais estaduais processar e julgar as ações possessórias sobre bens 

imóveis cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 62: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Lei nº 9.099/1995 - Juizados Especiais Cíveis 

Julgue o próximo item, referente aos juizados especiais cíveis, à ação civil pública e à reclamação. 

 Ao apresentar contestação em procedimento sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, as empresas 

de pequeno porte podem oferecer pedido contraposto fundado nos mesmos fatos que constituem 

objeto da controvérsia, devendo observar, também nesse caso, os limites de competência em razão 

da matéria e de valor estabelecidos pela Lei n.º 9.099/1995. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 
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Questão 63: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Lei nº 9.099/1995 - Juizados Especiais Cíveis 

Com relação aos procedimentos dos juizados especiais cíveis, julgue o seguinte item. 

Caso o réu deseje demandar em face do autor da ação, estará autorizado a apresentar reconvenção 

fundamentada nos mesmos objetos relativos à controvérsia. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 64: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Lei nº 12.153/2009 - Juizados Especiais da Fazenda Pública 

Julgue o seguinte item, referente a mandado de segurança, juizados especiais da fazenda pública e 

recursos. 

Indeferida a produção de prova pericial em processo que tramite perante o juizado especial da 

fazenda pública, a parte que se julgar prejudicada poderá interpor recurso de agravo de instrumento 

dirigido a turma recursal. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 65: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Lei nº 12.153/2009 - Juizados Especiais da Fazenda Pública 

Julgue o seguinte item, referente a mandado de segurança, juizados especiais da fazenda pública e 

recursos. 

 Compete ao juizado especial da fazenda pública o julgamento de mandado de segurança quando a 

causa tiver valor de até sessenta salários mínimos, ressalvadas as hipóteses em que a autoridade 

coatora tiver foro por prerrogativa de função. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 66: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 
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Assunto: Do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009 e CF/1988) 

A respeito do mandado de segurança, assinale a opção correta. 

 a) A competência funcional para processar e julgar o mandado de segurança é fixado no momento da 

propositura da ação, sendo indiferente a posterior modificação da natureza do status funcional da 

autoridade coatora. 

 b) Cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticado pelos administradores 

de empresas públicas, de sociedades de economia mista e de concessionárias de serviço público. 

 c) O juiz pode alegar complexidade para não conhecer do mandado de segurança, ou mesmo para 

não concedê-lo. 

 d) Embora a regra seja a exigência de prova pré-constituída para a impetração do mandado de 

segurança, em situações excepcionais previstas em lei, é possível a dilação probatória. 

 e) Exige-se o efetivo pronunciamento do Ministério Público nos mandados de segurança, não 

bastando a sua mera intimação. 

 

 

Questão 67: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

Assunto: Do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009 e CF/1988) 

De acordo com o posicionamento do STJ, julgue o item abaixo, relativo ao instituto da suspensão. 

Não é necessário o prévio esgotamento de instância para que a parte interessada possa ter acesso à 

excepcional medida de suspensão de liminar, de sentença ou de segurança perante o STJ, sendo 

suficiente o indeferimento de pedido semelhante pelo presidente do tribunal local. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 68: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009 e CF/1988) 

Acerca do mandado de segurança, julgue o item abaixo. 

Segundo a jurisprudência do STJ, ato administrativo que reduzir os vencimentos de servidor público 

incidirá sobre prestação de trato sucessivo, razão por que o prazo decadencial para a impetração de 

mandado de segurança contra tal ato renovar-se-á mês a mês. 

(         ) Certo 
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(         ) Errado 

 

 

Questão 69: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009 e CF/1988) 

Julgue o seguinte item, referente a mandado de segurança, juizados especiais da fazenda pública e 

recursos. 

 O mandado de segurança não pode ser impetrado contra ato administrativo geral, abstrato, 

impessoal e sem efeito concreto. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 70: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2017 

Assunto: Do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009 e CF/1988) 

Acerca do prazo decadencial para impetrar mandado de segurança contra a redução ilegal de 

vantagem integrante de remuneração de servidor público e dos efeitos financeiros decorrentes de 

eventual concessão da ordem mandamental, assinale a opção correta de acordo com o entendimento 

do STJ. 

 a) O prazo renova-se mês a mês e os efeitos financeiros da concessão da ordem retroagem à data do 

ato impugnado. 

 b) O prazo conta-se a partir da redução, não havendo efeitos financeiros retroativos de valores 

eventualmente vencidos, por não haver direito adquirido no regime jurídico. 

 c) O prazo conta-se a partir da redução, devendo o impetrante ajuizar nova demanda de natureza 

condenatória para reivindicar os valores vencidos. 

 d) O prazo renova-se mês a mês, devendo o impetrante ajuizar nova demanda de natureza 

condenatória para reivindicar os valores vencidos. 

 e) O prazo conta-se a partir da redução e os efeitos financeiros da concessão da ordem retroagem à 

data do ato impugnado. 

 

 

Questão 71: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2017 
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Assunto: Da Ação Popular (Lei nº 4.717/1965 e CF/1988) 

Acerca dos aspectos processuais das ações coletivas, assinale a opção correta. 

 a) Em ação civil pública, fará coisa julgada erga omnes a sentença cujo pedido tiver sido julgado 

improcedente por insuficiência de provas. 

 b) O processamento e o julgamento das ações civis públicas competem ao juízo do domicílio do 

causador do dano. 

 c) Em ação de improbidade administrativa, é facultado ao Ministério Público agir no processo como 

fiscal da lei, desde que ele não atue como parte. 

 d) Partido político tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, sem a 

necessidade de demonstrar representação no Congresso Nacional. 

 e) A legitimidade para propor ação popular é do cidadão; se ele desistir da ação, poderá o Ministério 

Público promover o seu prosseguimento. 

 

 

Questão 72: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985 e CF/1988) 

No que se refere à execução de ações coletivas, à sentença, à coisa julgada, à revelia e à ação civil 

pública, julgue o seguinte item. 

De acordo com a Lei da Ação Civil Pública, a sentença proferida em ação civil pública fará coisa 

julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, ressalvada a hipótese 

em que o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 73: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985 e CF/1988) 

Julgue o próximo item, referente aos juizados especiais cíveis, à ação civil pública e à reclamação. 

No sistema processual pátrio de tutela coletiva, a legitimação ativa para propositura de ação civil 

pública é concorrente e disjuntiva entre diversos entes indicados pela legislação. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 
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Questão 74: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Dos Direitos Individuais Homogêneos, Coletivos e Difusos 

No que se refere à execução de ações coletivas, à sentença, à coisa julgada, à revelia e à ação civil 

pública, julgue o seguinte item. 

 A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva podem ser 

ajuizadas no foro em que tiver sido proferida a sentença ou no foro do domicílio do beneficiário. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 75: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

Assunto: Lei nº 11.419/2006 - Informatização do Processo Judicial 

Acerca da regulamentação referente às causas apreciadas pelos juizados especiais, julgue o item 

seguinte. 

A informatização do processo judicial permite que as citações, intimações e notificações sejam 

realizadas por meio eletrônico, salvo as relativas à fazenda pública. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 76: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

Assunto: Súmulas e Jurisprudência do STF e STJ em Processo Civil 

A respeito do procedimento ordinário e dos processos perante o STJ, julgue o item seguinte. 

Por se tratar de questão de ordem pública, no âmbito do recurso especial, o STJ admite novo exame 

dos elementos do processo, a fim de apurar a existência de coisa julgada já afastada pelo tribunal 

local com fundamento nas provas colhidas nos autos. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Questão 77: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Súmulas e Jurisprudência do STF e STJ em Processo Civil 

A respeito da atuação do MP no processo civil, julgue o item seguinte. 

O MP estadual tem legitimidade recursal para atuar no STJ. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 78: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

Assunto: Súmulas e Jurisprudência do STF e STJ em Processo Civil 

Considerando que um indivíduo, insatisfeito com acórdão proferido pelo TRF da 1.ª Região em sede 

de apelação, interponha recurso especial para o STJ, julgue o item a seguir. 

De acordo com entendimento sumulado pelo STJ, a despeito de o tribunal a quo não ter apreciado 

questão proposta no recurso especial, deve-se admiti-lo caso tenha havido prévia oposição de 

embargos de declaração. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 79: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Súmulas e Jurisprudência do STF e STJ em Processo Civil 

Com relação ao litisconsórcio, às nulidades e à atuação do juiz no processo civil, julgue o item a 

seguir, de acordo com o CPC e com a jurisprudência dos tribunais superiores. 

Existe prazo em dobro para interposição de recurso para litisconsortes com diferentes procuradores, 

ainda que, diante de determinada decisão do processo, apenas um dos litisconsortes possua interesse 

em recorrer na situação concreta. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

 

Questão 80: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 
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Assunto:  

Acerca do litisconsórcio e da intervenção de terceiros, assinale a opção correta. 

 a)  A nomeação à autoria, que é cabível em todas as causas do processo de cognição processadas pelo 

procedimento ordinário ou sumário, tem por finalidade corrigir ilegitimidade passiva da causa. Por 

ser medida obrigatória, o réu deve alegar ser parte ilegítima e nomear à autoria a parte passiva 

verdadeira, sob pena de ser condenado a reembolsar os prejuízos causados ao autor da ação. 

 b)  O chamamento ao processo consiste na admissibilidade de o réu ampliar o pólo passivo da 

demanda, incluindo no processo aquele com quem mantém relação jurídica de direito material, com o 

objetivo de garantir o exercício do direito de regresso por sua eventual condenação. 

 c)  Tratando-se de litisconsórcio passivo necessário, seja simples, seja unitário, quando houver um 

número muito grande de litisconsortes no processo, o juiz poderá recusar a formação do 

litisconsórcio ou limitar o número de litigantes e determinar o desdobramento das ações. 

 d)  Feita a denunciação da lide pelo réu, não é cabível a condenação do denunciado em favor do autor 

que nenhum pedido tenha formulado em face desse denunciado. Assim, em apenas um ato judicial, 

duas condenações são proferidas: uma contra o denunciante em favor do outro demandante e outra 

contra o denunciado, em favor do denunciante, desde que este tenha saído vencido na ação principal 

e tenha ficado provada a responsabilidade do primeiro. 

 

 

 

Questão 81: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

Assunto:  

Com relação à prova judiciária no processo civil, assinale a opção correta. 

 a)  Na busca da verdade real e visando formar sua livre convicção acerca dos fatos alegados pelas 

partes, o juiz deve aceitar como válida a prova emprestada, ainda que produzida sem contraditório e 

sem a participação da parte contra a qual se pretende usá-la. 

 b)  Na fase da instrução do processo, as partes devem produzir todas as provas de suas alegações. O 

autor deve requerer, na petição inicial, a produção da prova que entender necessária, e o réu, na 

contestação. Caso seja trazido documento ou fato novo em contestação ou ocorra fato 

superveniente no curso do processo, considerando-se que tenha ocorrido para o autor a preclusão, 

cabe ao juiz, se entender necessário para o seu convencimento, determinar, de ofício, a realização da 

prova. 
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 c)  No sistema jurídico brasileiro, vigora, na apreciação da prova, o princípio da persuasão racional, 

ou do livre convencimento fundamentado. Toda decisão deve ser devidamente motivada pelo que 

consta dos autos, limitada ao pedido formulado pela parte e obtida mediante a aplicação das regras 

processuais formais. 

 d)  Ao autor impõe-se o ônus da comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, ainda que esses 

fatos não sejam contestados pelo réu. Entretanto, a lei dispensa, por desnecessária, a prova relativa 

aos fatos notórios ou àqueles afirmados por uma parte e confessado pela parte contrária. 

 

 

Questão 82: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

Assunto:  

Acerca da sentença proferida no processo civil, assinale a opção correta. 

 a)  Vige, no Brasil, o sistema processual da substanciação, segundo o qual os fatos narrados influem 

na delimitação objetiva da demanda e, logicamente, da sentença. Assim, é nula a sentença que não 

procede à análise de todos os fundamentos jurídicos invocados pelas partes, ainda que os 

fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 

 b)  Ao ser resolvida uma questão incidente, o juiz poderá proferir sentença ou decisão interlocutória. 

O ato processual será sentença se, decidindo o incidente, o juiz puser termo ao processo sem 

resolução de mérito, e será decisão interlocutória, quando o ato decisório não encerrar a relação 

processual. 

 c)  Nas hipóteses em que o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, ele deve 

arcar com as conseqüências da ausência ou insuficiência de provas, que implicam extinção do 

processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

regular do processo. 

 d)  A sentença que decide a causa diferente da que foi posta em juízo ou contrária ao pedido do autor 

pode ser corretamente definida como sentença de improcedência da ação. Essa sentença pode ser 

objeto de apelação, e o tribunal, por ocasião do julgamento, dará ou não provimento ao recurso, para 

confirmar ou reformar a sentença. 

 

 

Questão 83: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

Assunto:  
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Assinale a opção correta a respeito dos recursos no processo civil. 

 a)  Os embargos infringentes são cabíveis contra decisão não unânime que tenha reformado a 

sentença de mérito proferida em sede de apelação ou houver julgado procedente ação rescisória. Os 

limites desses embargos, definidos pelo inteiro teor do voto vencido, têm como finalidade a 

prevalência da conclusão do voto minoritário. 

 b)  Uma vez concedida a medida liminar ou a tutela antecipada, seja no início do processo, seja 

durante o seu curso, ela deve ser confirmada ou revogada na sentença que decidir a lide. O recurso 

de apelação interposto contra essa sentença será recebido no duplo efeito. 

 c)  São cabíveis embargos de declaração utilizados com finalidade de instaurar uma nova discussão 

sobre a controvérsia jurídica já apreciada, com efeito modificativo da decisão embargada, desde que 

assegurado o contraditório, isto é, intimada a parte adversa para se manifestar quanto ao recurso. 

 d)  O princípio da proibição da reforma para pior, reformatio in pejus, não se aplica nas hipóteses de 

julgamento dos recursos de reexame necessário em que a fazenda pública figura como parte 

interessada e nas da sentença onde ocorre a sucumbência recíproca dos litigantes. 

 

 

Questão 84: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

Assunto:  

No que se refere a competência, assinale a opção correta. 

 a)  Considere que seja ajuizada uma ação ordinária perante a justiça federal e, logo após, outra que 

lhe é conexa, perante a justiça estadual. Nesse caso, em face da exigência legal da reunião das ações 

para receberem julgamento conjunto, a fim de se evitarem decisões conflitantes, a ação proposta na 

justiça estadual deverá ser remetida ao juiz federal. 

 b)  A competência para determinar a suspensão da execução da sentença, com fundamento no 

ajuizamento de ação rescisória, é do juiz da causa em que a sentença foi proferida. 

 c)  Se o cônjuge mulher ajuizar ação de separação de corpos, o juízo perante o qual a ação foi 

distribuída torna-se competente, por prevenção, para processar e julgar a ação de separação judicial 

proposta por quaisquer dos cônjuges, ainda que modifiquem seu domicílio. 

 d)  Considere que, perante juízo de comarca diversa e distinta do local do fato e da residência do 

autor e do réu, tenha sido proposta ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente 

de trânsito. Considere também que, depois de ter recebido a petição inicial, o juiz tenha verificado 

que as testemunhas arroladas pelo autor residiam no local onde ocorreu o sinistro. Nessa situação 
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peculiar, é facultado ao juiz, de ofício, reconhecer sua incompetência e remeter o processo para o 

juízo do local do fato, fundamentando a sua decisão nos princípios da razoabilidade e na busca da 

verdade real. 

 

 

Questão 85: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

Assunto:  

Quanto à resposta do réu, assinale a opção incorreta. 

 a) Reconvenção é a ação do réu contra o autor, oferecida como defesa dentro de processo já iniciado. 

Assim, o oferecimento de reconvenção pelo réu faz instaurar relação processual nova, distinta e 

paralela à que se fez inaugurar com a propositura da ação pelo autor contra aquele réu. 

 b) Em observância ao princípio da eventualidade ou da concentração da defesa, em regra, o réu tem 

o ônus de argüir, na contestação, todas as teses de direito possíveis e congruentes entre si, sob pena 

de preclusão do direito de invocar, em fases posteriores do processo, matéria de defesa não 

manifestada na contestação. 

 c) A exceção de suspensão e impedimento pode ser oposta pelo autor, pelo réu, pelo terceiro 

interveniente ou pelo Ministério Público, quando este atua como fiscal da lei, e deve ser argüida 

dentro de 15 dias da data do conhecimento do fato que ocasionou o impedimento ou a suspeição do 

juiz. Entretanto, somente o réu, no prazo da resposta, tem legitimidade para opor exceção de 

incompetência. 

 d) Se, depois de apresentada a contestação, ocorrer a prescrição ou a decadência da pretensão do 

autor, somente o juiz, de ofício, pode conhecer da matéria, não sendo permitido ao réu alegar tal 

defesa, em face da preclusão consumativa e ofensa ao princípio da eventualidade. 

 

 

Questão 86: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006 

Assunto:  

Acerca dos atos de comunicação processual, assinale a opção correta. 

 a)  A intimação é o ato de comunicação processual com que se dá ciência a alguém de outro ato já 

praticado ou o de convocar a parte a fazer ou abster-se de fazer alguma coisa. No curso do processo, 

como regra e em razão do princípio do impulso oficial, as intimações não dependem de provocação 

das partes e são efetuadas de ofício. 
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 b)  Realizada a citação, ainda que ordenada por juiz incompetente ou o ato processual padeça de 

alguma irregularidade, há o efeito interruptivo da prescrição, que retroagirá à data da propositura da 

ação. No entanto, se for reconhecida a nulidade da citação, o prazo prescricional voltará a fluir após o 

trânsito em julgado da decisão. 

 c)  Se, depois de recebida a petição inicial, o juiz constatar que o autor deixou de promover ação 

contra os demais legitimados passivos, ou seja, que a situação de direito material é incindível, ele 

deverá determinar, de ofício, a citação de todos aqueles que devem responder a ação em 

litisconsórcio necessário passivo. 

 d)  Em se tratando de pessoa física, ainda que menor ou incapaz, a citação pela via postal deve ser 

encaminhada ao endereço onde se encontra a parte ré, sendo desnecessário que a carta citatória seja 

recebida pelo próprio citando ou por seu representante legal. 

 

 

Questão 87: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto:  

A jurisdição, que tem por finalidade compor os conflitos de interesses, resguardando a ordem jurídica 

e a autoridade da lei, constitui uma das funções de soberania do Estado. A respeito dessa função 

estatal, julgue o item subsequente. 

Segundo a doutrina, o juízo de conciliação configura uma das categorias dos atos de jurisdição 

voluntária. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 88: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto:  

A jurisdição, que tem por finalidade compor os conflitos de interesses, resguardando a ordem jurídica 

e a autoridade da lei, constitui uma das funções de soberania do Estado. A respeito dessa função 

estatal, julgue o item subsequente. 

  

Os atos processuais praticados por quem não está legitimamente investido de jurisdição são nulos de 

pleno direito. 
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(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 89: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Acerca das condições da ação, das partes e dos procuradores, julgue o item que se segue. 

As condições da ação, de acordo com a jurisprudência e com fundamento na aplicação da teoria da 

asserção, devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 90: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto:  

A respeito dos institutos do litisconsórcio, da assistência e das hipóteses de intervenção de terceiros, 

julgue o item subsecutivo. 

 Considere que, em medida cautelar de produção antecipada de prova, o juiz tenha indeferido 

denunciação da lide, circunstância que ensejou a interposição de recurso contra a decisão 

interlocutória proferida. Nessa situação, o recurso deve ser acolhido, já que é cabível a denunciação 

da lide na referida medida cautelar. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 91: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto:  

A respeito dos institutos do litisconsórcio, da assistência e das hipóteses de intervenção de terceiros, 

julgue o item subsecutivo. 

  

De acordo com o CPC, quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, os prazos para 

contestar e recorrer serão contados em dobro, prerrogativa esta que não se estende às demais 

manifestações nos autos. 
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(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 92: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

A respeito dos institutos do litisconsórcio, da assistência e das hipóteses de intervenção de terceiros, 

julgue o item subsecutivo. 

 O magistrado que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, em que se discute interesse 

meramente econômico, receber pedido de assistência deverá, de acordo com a jurisprudência, 

indeferir o pedido, por ser inviável a assistência em processo de execução. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 93: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Julgue o item seguinte, relativo à competência, ao procedimento ordinário e aos recursos. 

Ainda que a parte aceite tacitamente a sentença, não estará impedida de recorrer desta. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 94: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Julgue o item seguinte, relativo à competência, ao procedimento ordinário e aos recursos. 

Considere que em ação de cobrança, mesmo estando ausente uma das partes, o juiz tenha proferido a 

sentença na própria audiência de conciliação e julgamento. Nessa situação, consoante jurisprudência, 

o prazo para a interposição de recurso conta-se da audiência na qual foi publicada a sentença, sendo 

dispensável a intimação específica da parte que não compareceu. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 95: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 
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Julgue o item seguinte, relativo à competência, ao procedimento ordinário e aos recursos. 

As questões prévias examinadas no âmbito da fundamentação da sentença não são atingidas pela 

autoridade da coisa julgada, e, consequentemente, não se tornam imutáveis. 

 (         ) Certo 

 (         )Errado 

 

 

Questão 96: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2005 

Com relação a recursos, assinale a opção correta. 

 a) O recurso extraordinário tem como pressuposto básico a sucumbência e, como pressuposto de 

admissibilidade, que a parte demonstre que a sentença impugnada tornou-se gravosa por ter 

infringido a ordem jurídica constitucional ou infraconstitucional. 

 b) Nos recursos constitucionais, são devolvidas todas as questões suscitadas e discutidas na causa. 

Assim, se a parte suscitou dois fundamentos de defesa e ambos foram desacolhidos, então em um 

deles ocorreu violação de lei federal e, no fundamento remanescente, ocorreu grave injustiça pela má 

apreciação da prova que se produziu. Nesse caso, é cabível o recurso especial devolvendo-se ao 

tribunal ad quem todas as questões suscitadas e decididas pelo juiz monocrático. 

 c) É cabível recurso extraordinário contra sentença terminativa proferida em causa decidida, em 

única instância, por vício de afronta à ordem constitucional. 

 d) Durante as férias forenses não correm prazos processuais e o processo fica suspenso. Assim, o 

recurso interposto nas férias forenses não deve ser conhecido, por ser intempestivo. 

 e) A competência para o juízo de admissibilidade do recurso é do tribunal ad quem, destinatário do 

mesmo recurso. Entretanto, pode o juiz monocrático fazer o juízo de admissibilidade preliminar e 

provisório. Contra a decisão proferida nesse juízo de admissibilidade, sendo positiva ou negativa, é 

cabível o agravo de instrumento. 

 

 

Questão 97: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2005 

Assunto:  

Acerca da suspensão do processo e da ação de execução, assinale a opção correta. 

 a) Ocorre a suspensão do processo quando um acontecimento, voluntário ou não, provoca, 

temporariamente, a paralisação da marcha dos atos processuais. A suspensão não elimina o vínculo 
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jurídico emanado da relação processual, que, mesmo inerte, continua a subsistir com toda sua 

eficácia. Assim, os atos processuais anteriormente praticados permanecem íntegros e válidos e os 

prazos iniciados antes da suspensão não ficam prejudicados na parte já transcorrida. 

 b) A morte da parte requerida, no curso de uma ação de divórcio, acarreta a suspensão do processo 

enquanto não houver sua substituição pelo respectivo espólio ou pelos sucessores. 

 c) Para efeito de suspensão do processo, a dissolução ou extinção de pessoa jurídica se equipara à 

morte da pessoa natural. 

 d) Sendo a penhora de bens insuficiente à satisfação do crédito do exeqüente, o juiz pode indeferir 

corretamente a petição inicial dos embargos do devedor por ausência de segurança do juízo, com 

base no pressuposto processual da validade da oposição do devedor. 

 e) Na hipótese de o devedor ajuizar ação de consignação em pagamento, o credor só poderá propor 

ação de execução, para receber o referido débito, após a decisão da consignatória, por ocorrer, no 

caso, a conexão por prejudicialidade com a consignatória, por identidade de objeto. 

 

 

Questão 98: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2005 

Assunto:  

A respeito da competência e da intervenção de terceiros, assinale a opção incorreta. 

 a) O Estado-membro não tem foro privilegiado, mas juízo privativo — vara especializada — nas 

causas, que devem correr na comarca da capital, quando a Fazenda for autora, ré ou interveniente. 

Nas causas pertencentes à competência territorial de qualquer outra comarca, não pode a lei de 

organização judiciária atrair causas para o foro da capital. 

 b) Verifica-se a continência quando há identidade de partes e de causa de pedir, sendo parcialmente 

comum o objeto. Ocorrendo a continência, impõe-se a extinção de um dos processos sem julgamento 

do mérito, pois uma das demandas encontra-se inteiramente contida na outra. Assim, há continência, 

por exemplo, se uma das demandas tem por objeto a anulação de cláusula contratual e outra a 

nulidade de todo o contrato. 

 c) Proposta a ação, que ocorre com o despacho e a distribuição da inicial, a competência então 

determinada não mais se altera, perpetuando-se perante aquele juízo. Assim, modificações 

posteriores à propositura da demanda, de fato ou de direito, são irrelevantes se o critério 

determinante disser respeito à competência relativa. Tratando-se de competência absoluta não se 

aplica a perpetuatio jurisdicionis. 
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 d) Com a denunciação da lide, objetiva-se permitir ao autor ou ao réu denunciante obter, no mesmo 

processo e pela mesma sentença que o privar do bem de sua posse ou propriedade, ou que lhe 

impuser a obrigação de ressarcir perdas e danos, o reconhecimento de seu direito de, 

regressivamente, ser reembolsado, pelo terceiro denunciado, daquilo de que foi desfalcado seu 

patrimônio, por força de decisão desfavorável proferida contra ele na demanda originária em que 

ocorreu a intervenção. 

 e) O chamamento ao processo é a admissibilidade de o réu fazer com que co-devedores solidários 

passem a integrar o pólo passivo da demanda junto com ele, em litisconsórcio. 

 

 

Questão 99: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2009 

Assunto:  

Segundo o Código de Processo Civil (CPC), o conflito de competência, quando possível, pode ser 

instaurado por iniciativa 

 a) do MP, apenas. 

 b) do MP ou de qualquer dos magistrados envolvidos no julgamento do processo, apenas. 

 c) de qualquer dos magistrados envolvidos no julgamento do processo ou das partes, apenas. 

 d) do MP, de qualquer dos magistrados envolvidos no julgamento do processo ou das partes. 

 

 

Questão 100: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2009 

Assunto:  

João ingressou com ação de alimentos em desfavor de Pedro com fundamento de que este seria o seu 

pai. A ação foi julgada procedente e transitou em julgado. Tempos depois, em virtude da morte de 

Pedro, João habilitou-se no inventário que fora aberto a fim de receber seu quinhão na herança. 

Diante dessa situação hipotética, e tomando por base os limites objetivos da coisa julgada, assinale a 

opção correta. 

 a) O juiz que oficia no inventário não poderá deixar de reconhecer João como filho de Pedro, por 

conta do trânsito em julgado da ação anterior, que, na fundamentação, entendeu haver a relação 

parental a viabilizar o pedido de alimentos, pelo que deverá reconhecer o direito do herdeiro de 

receber seu quinhão na herança. 
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 b) O juiz que oficia no inventário poderá deixar de reconhecer João como filho de Pedro, posto que 

as premissas fixadas na primeira sentença não transitaram em julgado, pelo que não se tornaram 

imutáveis nem tem possibilidade de vincular a apreciação do julgador da ação de inventário. 

 c) O juiz que oficia no inventário deverá considerar a coisa julgada da ação de alimentos para o fim de 

reconhecer a paternidade nela tida como existente, pois na nova ação o que se busca é uma extensão 

daquilo que já transitou em julgado. 

 d) O juiz do inventário, em tendo dúvida sobre a paternidade, deverá oficiar o magistrado que atuou 

na ação de alimentos para que este lhe remeta as provas lá produzidas, bem como a sentença lá 

prolatada, para, em um incidente processual autuado em apartado, decidir se existe ou não o direito 

do pretenso filho a herança do de cujus, visto ser matéria de alta indagação. 

 

 

Questão 101: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2009 

É pressuposto recursal extrínseco o(a) 

 a) legitimidade recursal. 

 b) cabimento. 

 c) tempestividade. 

 d) inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. 

 

 

Questão 102: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2009 

O CPC admite que o juiz, desde que estritamente necessário, ouça como informante a testemunha 

que não pode depor. No entanto, existe vedação legal expressa quanto à possibilidade de prestar 

depoimento em juízo para 

 a) o menor de 16 anos. 

 b) o parente colateral de 3.º grau de uma das partes do processo. 

 c) aquele que, por seus costumes, não for considerado digno de fé. 

 d) o inimigo capital de uma das partes do processo. 

 

 

Questão 103: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 
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José, residente em Maceió, ajuizou ação ordinária contra a União, no foro do DF, visando obter 

indenização por prejuízos que sofreu em virtude da colisão de veículo oficial com o seu. O juiz de 

primeira instância julgou improcedente o pedido. Insatisfeito, José apelou, e o tribunal manteve a 

sentença. José interpôs, então, recurso especial. Distribuído o recurso no STJ, o relator negou-lhe 

seguimento após verificar que era intempestivo, já que fora interposto 16 dias após a publicação do 

acórdão recorrido. 

Com referência à situação hipotética acima e à disciplina dos recursos nos tribunais, julgue o item 

seguinte. 

A decisão proferida pelo relator do processo observou as normas processuais relativas ao 

julgamento dos recursos nos tribunais, uma vez que ao relator cabe negar seguimento ao recurso 

manifestamente inadmissível. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 104: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

José, residente em Maceió, ajuizou ação ordinária contra a União, no foro do DF, visando obter 

indenização por prejuízos que sofreu em virtude da colisão de veículo oficial com o seu. O juiz de 

primeira instância julgou improcedente o pedido. Insatisfeito, José apelou, e o tribunal manteve a 

sentença. José interpôs, então, recurso especial. Distribuído o recurso no STJ, o relator negou-lhe 

seguimento após verificar que era intempestivo, já que fora interposto 16 dias após a publicação do 

acórdão recorrido. 

Com referência à situação hipotética acima e à disciplina dos recursos nos tribunais, julgue o item 

seguinte. 

 Caso queira recorrer da decisão mais recente, José poderá interpor agravo de instrumento ao órgão 

competente para julgamento do recurso, providenciando, para isso, cópia da decisão agravada, da 

certidão de intimação e das procurações outorgadas aos advogados das partes. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 105: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 
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José, residente em Maceió, ajuizou ação ordinária contra a União, no foro do DF, visando obter 

indenização por prejuízos que sofreu em virtude da colisão de veículo oficial com o seu. O juiz de 

primeira instância julgou improcedente o pedido. Insatisfeito, José apelou, e o tribunal manteve a 

sentença. José interpôs, então, recurso especial. Distribuído o recurso no STJ, o relator negou-lhe 

seguimento após verificar que era intempestivo, já que fora interposto 16 dias após a publicação do 

acórdão recorrido. 

 

Com referência à situação hipotética acima e à disciplina dos recursos nos tribunais, julgue o item 

seguinte. 

 Mesmo que o recurso fosse admissível, seria defeso ao relator, em decisão monocrática, dar-lhe 

provimento, ainda que a decisão recorrida esteja em manifesto confronto com súmula do STJ, por 

invadir competência privativa de órgão colegiado. 

 (         )Certo 

 (         )Errado 

 

 

Questão 106: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

A respeito dos embargos de divergência, julgue o item que se segue. 

Não cabem embargos de divergência em relação a questão já pacificada em repetidos julgados, 

firmando-se a orientação jurisprudencial do tribunal no mesmo sentido do acórdão embargado. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 107: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

A respeito dos embargos de divergência, julgue o item que se segue. 

 Os embargos de divergência devem ser opostos contra decisões proferidas pelas turmas, sendo que, 

em caso de divergência entre uma turma do STJ e uma turma do STF, o julgamento do recurso caberá 

ao Plenário do STF. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 
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Questão 108: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

No que concerne às regras de fixação da competência, julgue o item subseqüente. 

A competência é fixada no instante em que a ação é proposta, não importando as alterações de fato 

ou de direito supervenientes, salvo supressão do órgão judiciário ou alteração da competência em 

razão da matéria ou da hierarquia. 

 (         )Certo 

 (         )Errado 

 

 

Questão 109: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

Assunto:  

No que concerne às regras de fixação da competência, julgue o item subseqüente. 

  

Considere a seguinte situação hipotética. 

 

Ana, residente em Brasília, adquiriu imóvel na cidade de Belo Horizonte, que estava ocupado por 

Carla. Como Carla não desocupou o imóvel, após devidamente notificada, Ana ajuizou ação de 

imissão na posse no foro de Brasília. Devidamente citada, Carla ofereceu contestação, sem, no 

entanto, alegar a incompetência do juízo. 

Nessa situação, após instrução processual, e sendo proferida sentença de mérito, haverá 

prorrogação da competência, que consiste em tornar competente um juízo originariamente 

incompetente. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

 

Questão 110: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

Assunto:  

Regina foi condenada, em sentença transitada em julgado, a pagar a Tereza R$ 200,00 a título de 

danos morais, R$ 900,00 a título de danos materiais e R$ 100,00 a título de honorários advocatícios. 
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Com base nessa situação hipotética e de acordo com a disciplina legal relativa a esse assunto, julgue o 

item seguinte. 

Regina deverá efetuar o pagamento do montante relativo à condenação no prazo de 15 dias, sob 

pena de haver acréscimo de multa de 10% do montante, e, a requerimento de Tereza, ser expedido 

mandado de penhora e avaliação. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 111: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

Assunto:  

Regina foi condenada, em sentença transitada em julgado, a pagar a Tereza R$ 200,00 a título de 

danos morais, R$ 900,00 a título de danos materiais e R$ 100,00 a título de honorários advocatícios. 

Com base nessa situação hipotética e de acordo com a disciplina legal relativa a esse assunto, julgue o 

item seguinte. 

Caso Regina venha a oferecer impugnação, poderá alegar nulidade de citação, mesmo que o processo 

não tenha corrido à sua revelia, já que se trata de norma processual de ordem pública. 

 (         )Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 112: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

Por lhe competir manifestar-se sobre preliminares argüidas em contestação pelo réu, o advogado do 

autor de determinada ação retirou os autos do cartório. Ultrapassado o prazo legal, os autos não 

foram devolvidos, o que motivou o réu a requerer providências do juiz. Considerando essa situação, 

julgue o item que se segue. 

Apurada a falta do advogado, o juiz deverá aplicar-lhe as penalidades de perda do direito de vista dos 

autos fora do cartório e multa no valor correspondente a meio salário mínimo, após o que deverá 

determinar a busca e apreensão do processo e a comunicação do fato à seção local da OAB para 

apuração de falta disciplinar. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 
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Questão 113: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

Por lhe competir manifestar-se sobre preliminares argüidas em contestação pelo réu, o advogado do 

autor de determinada ação retirou os autos do cartório. Ultrapassado o prazo legal, os autos não 

foram devolvidos, o que motivou o réu a requerer providências do juiz. Considerando essa situação, 

julgue o item que se segue. 

  

Independentemente da provocação da parte, o juiz deverá determinar a intimação pessoal do 

advogado que retém os autos para que este os devolva em até 24 horas. Ultrapassado esse prazo, 

haverá não só a perda do direito de vista dos autos fora do cartório, mas também o 

desentranhamento da peça protocolada em cartório tempestivamente. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 114: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2008 

Quanto aos princípios constitucionais e gerais do direito processual civil, julgue o item abaixo. 

 

O ato do presidente de um tribunal que designa um juiz substituto para atuar em determinado feito, 

após o juiz titular e seu substituto legal terem afirmado sua suspeição para atuar na ação, não viola o 

princípio do juiz natural, já que o afastamento daqueles originalmente competentes para o 

julgamento se deu com base em motivo legal, e não, por ato de exceção. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 115: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2005 

Assunto:  

Acerca da ação civil pública e da ação popular, assinale a opção correta. 

 a) O Ministério Público não tem legitimidade para ajuizar ação civil pública com o objetivo de 

condenar o Estado por danos materiais e morais a indenizar os usuários do serviço público de saúde 
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que sofreram prejuízos ou os familiares dos usuários falecidos em decorrência da deficiência dos 

serviços prestados pelo corpo clínico de um dos hospitais da rede pública. 

 b) A ação civil pública é cabível para a declaração incidental de inconstitucionalidade de ato do Poder 

Legislativo, quando essa declaração é questão prejudicial ao pedido principal. 

 c) Os associados que integram a relação nominal apresentada por associação de classe proponente 

da ação civil pública são os únicos beneficiados pelos efeitos da sentença nela proferida, que julgou 

favoravelmente o pedido inicial, ainda que a sentença tenha estendido os seus efeitos a todos os 

associados da autora que sejam domiciliados nos limite da competência territorial do juiz 

sentenciante. 

 d) A declaração incidental de inconstitucionalidade na ação civil pública faz coisa julgada material 

erga omnes no âmbito da vigência espacial da lei ou do ato normativo impugnado. 

 e) O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública ou ação popular, 

concomitantemente, visando o ressarcimento de danos causados ao erário por agentes públicos. 

 

 

Questão 116: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2005 

Assunto:  

Em relação aos sujeitos do processo, assinale a opção correta. 

 a) O litisconsórcio unitário é também necessário, pois, sendo incindível o objeto do processo não só 

impede que se profiram decisões conflitantes em relação aos litisconsortes, como também exige que 

todos os integrantes da relação material participem do processo. Assim, as razões que levam à 

integridade também conduzem à necessariedade. 

 b) Quando o Ministério Público atua no processo em defesa de direito de incapaz, ele o faz como 

assistente litisconsorcial, ou seja, ele age autorizado por lei, podendo praticar todos os atos que, em 

tese, seriam em benefício do assistido. 

 c) Na causa pendente entre duas ou mais pessoas, o terceiro que tiver interesse jurídico de que a 

sentença seja favorável a uma delas pode ingressar no feito para assisti-la. O assistente assume a 

condição de parte independente, admitindo-se, inclusive, que, em defesa de seu interesse, adote 

providências contrárias aos interesses do assistido. 

 d) Na denunciação da lide promovida pelo réu, pode a sentença condenar diretamente o denunciado 

a compor os prejuízos reclamados pelo autor se restar comprovado ter sido ele o causador direto dos 

danos sofridos por aquele. 
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 e) O litisconsórcio, instituto que se refere à pluralidade de partes, só tem lugar no processo de 

conhecimento. Na execução, é incompatível que figurem vários credores ou devedores no mesmo 

processo executivo, ainda quando haja solidariedade. 

 

 

Questão 117: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2005 

Assunto:  

A respeito dos recursos, assinale a opção correta. 

 a) As sentenças e os acórdãos que contenham omissões, obscuridades ou contradições devem ser 

atacados por meio dos embargos de declaração. Se as decisões interlocutórias contiverem vícios 

dessa natureza, serão impugnadas por agravo de instrumento. 

 b) Quando o relator verificar que o agravo de instrumento não preenche os pressupostos para a sua 

admissibilidade, deve converter o agravo de instrumento em agravo retido, remetendo os autos ao 

juízo da causa, onde serão apensados aos principais. 

 c) Se o tribunal der provimento ao recurso por reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa 

alegada pelo recorrente, deve reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância 

inferior para que se dê à parte a oportunidade de produzir a prova que lhe foi negada. 

 d) A desistência do recurso não equivale à renúncia, pois a desistência é a revogação da manifestação 

de recorrer já realizada, enquanto a renúncia antecede a manifestação de recorrer. A renúncia é a 

aceitação da decisão, o conformismo com o conteúdo da decisão, revelada por atos incompatíveis e 

sem reservas. 

 e) Para interposição de recurso, conta-se o prazo da data em que a decisão foi proferida na audiência 

ou sessão de julgamento se o advogado da parte estava presente ao ato. Não sendo este o caso, o 

prazo recursal começa a correr na data da publicação do resultado do julgamento no Diário Oficial. 

 

 

Questão 118: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2009 

Assunto:  

A respeito da jurisdição, da ação, da competência, do processo e dos pressupostos, segundo o direito 

processual civil, assinale a opção correta. 

 a)  O meio de se provocar a jurisdição é a exceção processual, direito público subjetivo a um 

pronunciamento estatal que solucione o litígio. 
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 b)  A teoria eclética da ação — que não é adotada pelo CPC — proclama que a jurisdição só pode ser 

acionada se houver o direito material postulado. 

 c)  Pressupostos processuais em sentido lato são requisitos que legitimam o autor a pleitear a tutela 

do Estado. 

 d)  O CPC abriga três espécies de processos: ordinário, sumário e sumaríssimo. 

 e)  O valor da causa é critério que não se presta à fixação da competência do foro, mas as normas de 

organização judiciárias da União, dos estados e do DF podem se valer desse critério para a fixação da 

competência do juízo. 

 

 

Questão 119: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2009 

Assunto:  

Acerca da capacidade, do intercâmbio, dos sujeitos, das cartas e dos prazos processuais, assinale a 

opção correta. 

 a)  O prazo peremptório não pode ser prorrogado pelo juiz. 

 b)  Aplica-se o princípio da identidade física do juiz aos mandados de segurança. 

 c)  No Brasil, o cumprimento da carta rogatória citatória estrangeira independe de exequatur. 

 d)  Os protestos, as notificações e as interpelações não constituem modalidades de comunicação de 

atos processuais. 

 e)  O nascituro não detém capacidade de ser parte processual. 

 

 

Questão 120: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2009 

Assunto:  

Acerca da suspeição e do impedimento do juiz, da competência e sua modificação e das provas, 

assinale a opção correta. 

 a)  Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas e dos atos processuais às hipóteses de 

nulidades absolutas. 

 b)  Tem-se como defeso de atuar no processo de jurisdição voluntária o juiz que for interessado no 

julgamento da causa em favor de uma das partes. 

 c)  A competência jurisdicional figura como pressuposto de existência do processo. 
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 d)  A modificação da competência alcança as hipóteses de competência absoluta, desde que seja esta 

determinada pelo critério territorial. 

 e)  Quando o depoimento pessoal é determinado de ofício pelo juiz, sendo a parte intimada 

pessoalmente, constando do mandado que se presumem confessados os fatos contra ela alegados, 

caso injustificadamente não compareça ou, comparecendo, se recuse a depor, o juiz aplica a ela a 

pena de confissão. 

 

 

Questão 121: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2009 

Assunto:  

Acerca da coisa julgada, do mandado de segurança, da ação civil pública e da ação popular, dos 

recursos e da execução fiscal, assinale a opção correta. 

 a)  O efeito formal da coisa julgada pode ser declaratório, condenatório ou constitutivo. 

 b)  Mostra-se cabível a propositura da ação de mandado de segurança contra decisão judicial de 

mérito sob o manto da coisa julgada material. 

 c)  A admissibilidade da ação civil pública em nada prejudica o cabimento da ação popular e de outras 

ações, individuais ou coletivas, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 

 d)  O efeito devolutivo dos recursos enseja o retorno da matéria impugnada ao próprio órgão 

judiciário prolator da decisão recorrida. 

 e)  A execução de multa eleitoral aplicada pelo TRE deve ser promovida pela União, por intermédio 

da Procuradoria da Fazenda Nacional e perante o juízo eleitoral do domicílio do devedor. 

 

 

Questão 122: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2005 

Assunto:  

Acerca da petição inicial e da resposta do réu, assinale a opção correta. 

 a)  A petição inicial será indeferida de plano, isto é, na primeira vez que o juiz se manifestar no 

processo, quando lhe faltar o pedido ou a causa de pedir. 

 b)  Não só na causa principal, mas em toda e qualquer ação, mesmo nas cautelares, torna-se 

obrigatória a fixação do valor da causa, que será o mesmo daquele previamente atribuído à principal, 

pois com ele guardará necessária subordinação. 
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 c)  A petição inicial é inepta quando o autor formula pedidos incompatíveis, ou seja, quando um 

pedido exclui o outro. No entanto, a incompatibilidade deve ser jurídica. 

 d)  A exceção de incompetência pode ser apresentada pelo autor ou pelo réu, e deve ser oferecida 

dentro do prazo de quinze dias contados a partir do momento em que a parte tiver ciência de algum 

fato posterior que implique alteração de competência. 

 e)  O réu tem o ônus de impugnar especificadamente todos os fatos arrolados pelo autor. No entanto, 

poderá contestar por negativa geral todos os fatos aduzidos pelo autor e protestar pela juntada de 

contestação específica na fase de saneamento do processo, quando o juiz fixar os pontos 

controvertidos da demanda. 

 

 

Questão 123: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2005 

Acerca do litisconsórcio e da intervenção de terceiros, assinale a opção correta. 

 a)  Tratando-se de litisconsórcio necessário passivo, tem o autor o ônus de promover a citação de 

todos os réus, no prazo estabelecido pelo juiz, formando-se o litisconsórcio ulterior. Se não o fizer, o 

resultado será a extinção do processo sem julgamento de mérito, por carência da ação, o mesmo 

ocorrendo nas hipóteses de litisconsórcio ativo necessário. 

 b)  No litisconsórcio unitário, aplica-se a regra da autonomia, ou seja, embora reunidos no mesmo 

pólo, cada um é considerado como litigante independente, não podendo seus atos beneficiar ou 

prejudicar o outro. Assim, se um deles recorre e o outro não, eventual provimento somente atingirá a 

situação processual do recorrente. 

 c)  No litisconsórcio necessário, é admissível a limitação quando houver um número muito grande de 

litisconsortes, no processo, a dificultar a defesa, podendo, no caso, o juiz determinar o 

desdobramento das ações. 

 d)  A denunciação da lide pode ser corretamente definida como a intervenção de terceiros forçada, 

obrigatória, exclusiva do réu, com o objetivo de trazer ao processo o seu garante, para a obtenção, 

desde logo, de condenação regressiva. 

 e)  Aceita a nomeação à autoria, esta é considerada irrecusável pelo nomeado, que passa a figurar no 

pólo passivo do processo, como ocorre com qualquer pessoa contra a qual é movida demanda 

judicial, ou seja, ele poderá recusar-se a apresentar defesa e ser considerado revel. 
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Questão 124: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2005 

Assunto:  

A respeito da formação, do desenvolvimento e da extinção do processo, assinale a opção correta. 

 a)  A superveniência das férias forenses e dos feriados suspende os prazos processuais, bem como o 

processo. Durante tal suspensão, é defesa a prática de atos processuais. 

 b)  No caso de suspensão do processo, tão logo cesse o efeito do evento extraordinário que a causou, 

a movimentação do processo se restabelece normalmente. A suspensão inibe o andamento do feito, 

sendo nulo de pleno direito qualquer ato das partes, do juiz ou de seus auxiliares praticado durante a 

suspensão do processo. 

 c)  Para o autor, forma-se o processo e considera-se proposta a ação a partir do momento em que o 

réu é citado, pois somente aí aperfeiçoa-se a relação jurídica processual. 

 d)  Uma vez provocada jurisdição pelo interessado, a marcha processual é feita por impulso oficial, ou 

seja, é dever do serviço cartorário não deixar o processo paralisado. Assim, o juiz não poderá 

extinguir o feito, sem julgamento do mérito, sob o argumento de desídia das partes, cabendo-lhe 

aplicar as sanções processuais existentes, a exemplo da preclusão, e determinar o prosseguimento 

regular do feito. 

 e)  Falecido o autor e comunicada a morte ao juiz, não pode o processo prosseguir enquanto não 

houver a habilitação de seus sucessores, que tanto pode ser promovida por estes como pela parte 

contrária. Se a habilitação não se faz, o processo há de ser extinto sem apreciação de mérito, visto 

que não pode existir sem uma das partes. 

 

 

Questão 125: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2005 

Acerca da competência e sua modificação, assinale a opção correta. 

 a)  Na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, quando o patrimônio a ser partilhado é 

constituído de bens imóveis, o foro competente deve ser fixado de acordo com a localização dos 

bens. 

 b)  É competente o foro da situação do imóvel para a ação de manutenção de posse. No entanto, por 

se tratar de competência territorial, pode ser modificada por acordo tácito ou expresso entre as 

partes. 

 c)  Na continência, verifica-de a identidade total de partes e de causa de pedir, sendo parcialmente 

comum o objeto, pois o de uma é mais amplo que o da outra. Existindo relação de continência entre as 
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demandas, impõe-se — sem julgamento do mérito, pela ocorrência da litispendência — a extinção do 

processo cujo objeto encontra-se contido no outro. 

 d)  O sistema jurídico brasileiro adota o princípio da perpetuatio jurisdictionis, que é norma 

determinadora da inalterabilidade da competência objetiva, a qual, uma vez firmada, deve prevalecer 

durante todo o curso do processo. No entanto, admite-se exceção ao mencionado princípio quando 

ocorrerem alterações jurídicas posteriores e a competência já firmada for absoluta. Em tal caso, os 

feitos pendentes serão imediatamente alcançados pela modificação, e os autos terão de ser 

encaminhados ao outro órgão que se tornou competente para a causa. 

 e)  Existindo conexão entre duas demandas, o critério para a fixação da competência será o da 

prevenção, ou seja, daquele juiz que primeiro ordenar a citação do réu, cabendo ao juiz prevento 

determinar a reunião das ações conexas e proferir sentença única em ambos os processos. 

 

 

Questão 126: CESPE - AJ TRE PA/TRE PA/Judiciária/2005 

A respeito da antecipação da tutela e do processo cautelar, assinale a opção correta. 

 a) Com objeto e finalidade distintos, as tutelas de urgência de natureza cautelar e antecipatória têm 

requisitos próprios para a concessão. As primeiras contentam-se com a aparência do direito alegado 

e as últimas exigem a verossimilhança construída sobre prova inequívoca. No entanto, admite-se a 

fungibilidade entre as tutelas cautelares e as de antecipação de tutela, cabendo ao juiz que as analisa 

afastar-se da forma utilizada pelo interessado e aproximar-se da finalidade que este pretende. 

 b) A finalidade da tutela cautelar é satisfazer a pretensão veiculada no processo principal, de forma 

provisória e em cognição sumária. Assim, ao conceder a medida cautelar, o juiz reconhece o direito 

material da parte, postulado em juízo. 

 c) A sentença proferida na ação cautelar não faz coisa julgada material e é destinada a perdurar até 

que o processo principal chegue ao fim. Em virtude do seu caráter provisório e da ausência da 

autoridade da coisa julgada material, o juiz pode revogar ou modificar a decisão a qualquer tempo, e o 

autor pode renovar o pedido com o mesmo fundamento. 

 d) Concedida a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, o juiz, julgando 

antecipadamente a lide, profere uma sentença de mérito, sujeita à coisa julgada material e 

impugnável por apelação. 
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 e) A legitimidade para requerer a antecipação da tutela é do autor da ação, ou seja, aquele que fez o 

pedido inicial. Tal legitimidade não é estendida às hipóteses de reconvenção e de pedido formulado 

em ação dúplice. 

 

 

Questão 127: CESPE - AJ TRE PA/TRE PA/Judiciária/2005 

Assunto:  

Quanto ao processo de execução e dos embargos do devedor, assinale a opção correta. 

 a) A execução fundada em título extrajudicial pode ser definitiva ou provisória. Será provisória 

quando o devedor opuser embargos e apelar da sentença que os julgou improcedentes. 

 b) De acordo com o princípio da menor onerosidade, não se admite o uso da execução apenas para 

trazer prejuízo ao devedor, quando esse prejuízo não acarreta benefício ao credor. 

 c) No processo de execução por quantia certa, admite-se a citação pelo correio, por mandado e por 

edital. Na hipótese de o devedor, apesar de ter endereço conhecido, ocultar-se e não poder ser 

localizado pelo oficial de justiça, a citação será feita com hora certa. 

 d) A sentença que acolhe os embargos do devedor, no mérito, converte a suspensão decorrente do 

recebimento respectivo, em trancamento definitivo da execução, ou em redução desta aos devidos 

termos, ou, eventualmente, em anulação do próprio processo de conhecimento anterior, inclusive da 

sentença exeqüenda. 

 e) Remissão de bens é ato do devedor que paga o débito executado, acrescido de juros, custas e 

honorários advocatícios, a qualquer tempo, antes da arrematação ou adjudicação dos bens. 

 

 

Questão 128: CESPE - AJ TRE PA/TRE PA/Judiciária/2005 

Acerca da prova, assinale a opção correta. 

 a) Quando a parte devidamente intimada comparece à audiência designada e se submete ao 

depoimento pessoal, ainda que esse seja prestado com evasivas e omissões, é defeso ao juiz a 

aplicação da pena de confesso. 

 b) A ação incidental de falsidade amplia o objeto da lide, de maneira que o mérito a decidir passe a 

ser não só o pedido inicial, como também a questão incidente. Com isso, o pronunciamento 

jurisdicional a respeito da questão superveniente da falsidade se revestirá da indiscutibilidade e da 

imutabilidade que caracterizam a coisa julgada material. 
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 c) No sistema processual brasileiro, o documento público tem força probante e goza de presunção de 

veracidade acobertada pela fé pública do oficial quanto aos elementos de formação do ato e à 

verdade das afirmações das partes feitas perante o oficial. 

 d) A prova testemunhal é a que se obtém por meio de relato prestado, em juízo, por pessoas que 

conhecem o fato litigioso. Pode-se, também, atribuir valor de prova testemunhal instrumentária às 

declarações ou cartas, desde que comprovada a autenticidade da assinatura dos remetentes. 

 e) O juiz não está adstrito ao laudo pericial; em sua decisão, ele poderá recusar imotivadamente o 

laudo técnico e formar a sua convicção em seus próprios conhecimentos científicos em torno do fato 

periciado. 

 

 

Questão 129: CESPE - AJ (TRE AL)/TRE AL/Judiciária/2004 

Julgue o item subseqüente, relativo aos recursos. 

 Cabe agravo de instrumento da decisão que indefere liminarmente a petição inicial, sendo 

desnecessária, na hipótese, a intimação do agravado para responder ao recurso porque a relação 

processual ainda não havia sido integrada pelo demandado. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 130: CESPE - AJ (TRE AL)/TRE AL/Judiciária/2004 

Julgue o item subseqüente, relativo aos recursos. 

  

O recurso estará prejudicado quando ocorrer fato superveniente à sua interposição. No entanto, se o 

recurso já estava prejudicado quando da interposição, ele será inadmissível pela falta do objeto. Em 

ambos os casos, o relator negará seguimento aos recursos. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 131: CESPE - AJ (TRE AL)/TRE AL/Judiciária/2004 

Julgue o item subseqüente, relativo aos recursos. 
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Tratando-se de litisconsórcio unitário, se apenas um deles recorrer da decisão monocrática, a decisão 

proferida no recurso atingirá somente a situação processual do recorrente, porque, embora reunidos 

no mesmo pólo, cada um é considerado como litigante independente, não podendo seus atos 

beneficiar ou prejudicar o outro. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 132: CESPE - AJ (TRE AL)/TRE AL/Judiciária/2004 

A respeito de citação, intimação e antecipação de tutela, julgue o item que se segue. 

 Se uma pessoa tomar conhecimento do ajuizamento de ação contra si e comparecer aos autos, 

pleiteando a não-concessão da medida liminar requerida pelo autor e requerendo a sua citação, a 

partir daí começará a correr o prazo da contestação, fazendo-se desnecessária a sua citação, sendo 

certo, no caso, que o comparecimento espontâneo do requerido supre a citação. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 133: CESPE - AJ (TRE AL)/TRE AL/Judiciária/2004 

A respeito de citação, intimação e antecipação de tutela, julgue o item que se segue. 

  

Ocorrida a revelia, pelo não-comparecimento do réu no prazo fixado pela citação, a seqüência dos 

atos e termos posteriores se dará com ciência apenas do autor. O réu não mais será intimado. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 134: CESPE - AJ (TRE AL)/TRE AL/Judiciária/2004 

Assunto:  

A respeito de citação, intimação e antecipação de tutela, julgue o item que se segue. 
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A antecipação dos efeitos da tutela consiste no adiantamento de efeitos do provimento final, de 

cunho satisfativo, mas em caráter provisório e revogável. O autor poderá pleiteá-la, a qualquer 

tempo, em primeira ou segunda instância e até mesmo em ação rescisória. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 135: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Judiciária/2010 

Tendo em vista a disciplina jurídica da tutela coletiva de direitos por meio de ação civil pública ou do 

mandado de segurança coletivo, julgue o item que se segue. 

 

Um partido político que possua representação no Congresso Nacional está autorizado a impetrar 

mandado de segurança coletivo desde que devidamente autorizado por aqueles cujos direitos se 

pretenda tutelar. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 136: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Judiciária/2010 

Tendo em vista a disciplina jurídica da tutela coletiva de direitos por meio de ação civil pública ou do 

mandado de segurança coletivo, julgue o item que se segue. 

  

O Ministério Público tem legitimidade para propor, no regime de substituição processual, ação civil 

pública para a defesa dos consumidores apenas no que se refere aos direitos de natureza difusa, 

excluindo-se da sua legitimação extraordinária os direitos individuais homogêneos. 

  

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 137: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto:  
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Quanto a jurisdição e competência, julgue o item seguinte. 

O sistema processual civil brasileiro adota o contencioso administrativo; assim, os órgãos da justiça 

administrativa (conselhos de contribuintes, tribunais de recursos fiscais) são exceções ao monopólio 

exercido pelo Poder Judiciário, sendo certo que suas decisões revestem-se de caráter jurisdicional e 

fazem coisa julgada material. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 138: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto:  

Quanto a jurisdição e competência, julgue o item seguinte. 

O processo civil brasileiro permite a eleição de foro para a resolução de conflitos que tenham por 

objeto a competência absoluta e determina a ineficácia de sentença proferida por juiz absolutamente 

incapaz. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 139: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto:  

Quanto a jurisdição e competência, julgue o item seguinte. 

 A União não tem foro privilegiado, mas juízo privativo na justiça federal quando o local for sede de 

seção judiciária federal. Assim, em qualquer causa proposta em local que não seja sede de seção 

judiciária federal, a jurisdição de primeira instância deverá ser exercida pelo juiz estadual, e a 

jurisdição recursal, pelo tribunal regional federal da região correspondente. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 140: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Quanto a jurisdição e competência, julgue o item seguinte. 
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A fixação da competência, no que se refere a mandados de segurança, é feita de acordo com a 

matéria neles discutida e não com a qualificação e a hierarquia funcional da autoridade coatora. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 141: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto:  

Quanto a jurisdição e competência, julgue o item seguinte. 

  

O STJ é competente para julgar mandados de segurança impetrados contra ato do próprio tribunal, 

os tribunais regionais federais são competentes para julgar os mandados de segurança impetrados 

contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal e os tribunais de justiça são competentes se o 

mandado de segurança for impetrado contra ato do próprio tribunal ou de juiz de direito. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 142: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto:  

Quanto ao procedimento e aos atos processuais, julgue o item que se segue. 

Nos mandados de segurança, a notificação para que autoridade coatora preste informações supre a 

necessidade de citação da pessoa jurídica de direito público na pessoa de seu representante legal. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 143: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto:  

Quanto ao procedimento e aos atos processuais, julgue o item que se segue. 
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Proferida decisão interlocutória sobre questão nãoconhecível de ofício, essa só poderá ser 

reformada por meio de recurso próprio, sendo incabível a suspensão do prazo recursal por 

interposição de pedido de reconsideração. Ademais, não se tratando de questão conhecível de ofício, 

ressalvadas algumas decisões de natureza cautelar ou liminar, o juiz não pode acatar o pedido de 

reconsideração tendo em vista a preclusão pro iudicato. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 144: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Assunto:  

Quanto ao procedimento e aos atos processuais, julgue o item que se segue. 

  

Na execução, não podem ser penhorados os bens gravados com hipoteca ou usufruto, nem os bens já 

penhorados em outro processo de execução, tendo em vista o direito de preferência do credor 

hipotecário, do usufrutuário e daquele que efetuou a primeira penhora. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 145: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Quanto ao procedimento e aos atos processuais, julgue o item que se segue. 

 Sendo a devolutividade do recurso determinada pela extensão da impugnação, se o recorrente 

suscitar questão fática ou probatória no recurso especial ou extraordinário, admitido qualquer deles, 

poderá o STJ ou o STF rediscutir fatos no âmbito daqueles recursos. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 146: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Quanto ao procedimento e aos atos processuais, julgue o item que se segue. 
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O princípio da fungibilidade deve ser aplicado quando um recurso é interposto no lugar de outro, 

ainda que não haja dúvidas a respeito do recurso cabível na hipótese. Assim, admite-se a aplicação do 

princípio referido nas hipóteses em que seja interposto recurso ordinário, em vez do especial, contra 

acórdão que concedeu mandado de segurança em decisão de única instância por tribunal de justiça 

ou por tribunal regional federal. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 147: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Em relação a sentença, coisa julgada e ação rescisória, julgue o item subsequente. 

Sentença proferida por órgão não investido de jurisdição é sentença que produz todos os seus efeitos 

enquanto não for desconstituída por ação rescisória. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 148: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Em relação a sentença, coisa julgada e ação rescisória, julgue o item subseqüente. 

Sentença proferida por juiz absolutamente incompetente é sentença nula que produz todos os seus 

efeitos enquanto não for desconstituída por ação rescisória, não podendo o vício ser argüido em 

embargos do devedor caso se instaure contra o réu execução da sentença, já que a sentença em 

hipótese é exeqüível. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 149: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Em relação a sentença, coisa julgada e ação rescisória, julgue o item subseqüente. 
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Sentença proferida à revelia do réu, em processo sem citação inicial ou com citação nula, é sentença 

existente, mas nula, podendo a nulidade ser atacada em embargos do devedor caso se instaure 

contra o réu execução da sentença. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 150: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Quanto a medidas cautelares e de antecipação de tutela, julgue o item a seguir. 

Considere a seguinte situação hipotética. 

Determinado candidato ajuizou ação ordinária com o objetivo de rever pontuação em concurso 

público, fundada na falta de correção de determinadas questões em relação às quais não lhe foram 

atribuídos pontos. 

Nessa situação, a decisão do juiz que liminarmente determine a garantia de vaga do autor até decisão 

final da lide não é medida de antecipação de tutela, mas tipicamente cautelar, pois se destina a 

assegurar o efeito prático da decisão judicial a ser proferida no final da demanda, caso o autor venha 

a vencê-la. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 151: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004 

Quanto a medidas cautelares e de antecipação de tutela, julgue o item a seguir. 

 É vedada a concessão de medida cautelar no curso de ação ordinária, pleiteada como se fosse 

antecipação de tutela, sob pena de violação do princípio constitucional do devido processo legal. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 152: CESPE - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

Assunto:  
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Carlos possuiu imóvel por quinze anos, de forma pacífica e contínua. Carlos o vendeu para João. Após 

seis anos, João continua, de forma pacífica e contínua, no imóvel. 

 

Na situação hipotética apresentada, a possibilidade, em caso de constituição de usucapião, de João, o 

atual possuidor, acrescentar à sua posse a do seu antecessor, Carlos, 

 a) é ilegal, por se tratar de princípio processual banido do direito brasileiro. 

 b) é legal, já que ambas as posses foram contínuas e pacíficas. 

 c) é legal, mesmo naqueles casos em que teve ela início violento, clandestino, precário, em razão dos 

princípios da accessio possessionis  e da accessio temporis. 

 d) é ilegal, impossível, por imposição legal do Código Civil. 

 e) é legal, desde que ambas sejam uniformes quanto ao objeto. 

 

 

Questão 153: CESPE - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

Assunto:  

Com relação à revelia no processo civil, julgue os itens abaixo. 

I   A revelia acarreta sempre a veracidade dos fatos narrados na inicial. 

II   Há revelia quando o réu deixa transcorrer o prazo da contestação, sem oferecer resposta. 

III   Há julgamento antecipado da lide quando ocorre revelia. 

IV   Há revelia quando o réu admite judicialmente a verdade de um fato contra seu interesse. 

 

Estão certos apenas os itens 

 a) I e II. 

 b) I e III. 

 c) I e IV. 

 d) II e III. 

 e) III e IV. 

 

 

Questão 154: CESPE - Of Just (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

Extinguer-se-á o processo sem o julgamento do mérito quando 
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I   as partes transigirem. 

II   o juiz pronunciar a prescrição. 

III   o juiz acolher a alegação de perempção. 

IV   o juiz indeferir a petição inicial. 

V   houver compromisso arbitral. 

 

A quantidade de itens certos é igual a 

 a) 1. 

 b) 2. 

 c) 3. 

 d) 4. 

 e) 5. 

 

 

Questão 155: CESPE - AJ (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

Um indivíduo, alegando que perdeu uma de suas mãos enquanto operava uma prensa na empresa em 

que trabalhava, propôs demanda com o objetivo de obter o pagamento dos benefícios 

previdenciários a que tem direito. 

  

Essa demanda deverá ser julgada pela justiça 

 a) do trabalho. 

 b) comum federal. 

 c) comum estadual, por vara da fazenda pública, nas comarcas em que esta existir. 

 d) comum estadual, por vara cível, se não existir vara especializada. 

 e) especial militar. 

 

 

Questão 156: CESPE - AJ (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2001 

Assunto:  

Um indivíduo propôs ação de cobrança e o juiz indeferiu a petição inicial por inépcia. Nesse caso, 

 

I   o autor poderá interpor agravo retido. 
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II   o autor poderá apelar. 

III   é facultado ao juiz reformar sua decisão no prazo de 48 horas, após apresentação do recurso 

cabível. 

IV   o autor poderá interpor correição parcial. 

V   o autor poderá interpor agravo de instrumento. 

Estão certos apenas os itens 

 a) I e IV. 

 b) I e V. 

 c) II e III. 

 d) II e IV. 

 e) III e V. 
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Gabarito 
Se estiver faltando o gabarito de alguma questão, confira no final. 

1) B 2) E 3) E 4) Errado 5) B 

6) D 7) Certo 8) Errado 9) Errado 10) Certo 

11) Certo 12) Certo 13) B 14) Certo  15) Errado 

16) D 17) Certo 18) Certo 19) Certo 20) Certo 

21) Errado  22) Errado 23) Certo 24) A 25) C 

26) E 27) Errado 28) Certo 29) A  30) B  

31) Certo 32) A 33) D 34) Errado 35) Errado 

36) Errado 37) Certo 38) D 39) Errado 40) B 

41) B 42) C 43) D 44) B  45) A 

46) Certo 47) C 48) Errado 49) Errado  50) Certo 

51) Certo 52) Errado  53) C  55) Certo 56) Certo 

57) Certo 58) Errado 59) Errado 60) Errado 61) Certo 

62) Certo 63) Errado 64) Errado 65) Errado 66) A 

67) Certo 68) Certo  69) Certo  70) A 71) E 

72) Certo 73) Certo 74) Certo 75) Errado 76) Errado  

77) Certo  78) Errado  79) Errado 80) D  81) C 

82) B 83) A 84) C 85) D  86) A  

87) Certo 88) Certo 89) Certo 90) Errado 91) Errado 

92) Certo 93) Errado 94) Errado  95) Certo  96) C 

97) A 98) B  99) D 100) B 101) C 

102) A 103) Certo 104) Errado 105) Errado  106) Certo 

107) Errado 108) Certo 109) Errado  110) Certo 111) Errado 

112) Errado  113) Errado 114) Certo  115) B 116) A  

117) D 118) E  119) D 120) A 121) E 

122) C  123) A 124) E 125) D 126) A 

127) D 128) B 129) Errado 130) Certo 131) Errado  

132) Errado 133) Certo  134) Certo  135) Errado 136) Errado 

137) Errado 138) Errado 139) Errado 140) Errado  141) Certo  

142) Certo  143) Certo 144) Errado  145) Errado 146) Errado 
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147) Errado  148) Certo 149) Certo 150) Certo  151) Errado  

152) B 153) D  154) C  155) D 156) C 

54) D     

 


