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37. Incumbe ao escrivão 

(A) efetuar avaliações e executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. 

(B) estar presente às audiências e coadjuvar o juiz na manutenção da ordem. 

(C) dar certidão de qualquer ato ou termo do processo, desde que determinado por despacho exarado 

por juiz competente. 

(D) redigir, em forma legal, os ofícios, mandados, cartas precatórias e mais atos que pertencem ao 

seu ofício. 

(E) fazer pessoalmente as penhoras e arrestos. 

 

GABARITO: D 

 

Comentários: as letras A, B, E são atribuições do oficial de justiça. A letra C está incorreta 

porque o escrivão pode dar certidão independentemente do despacho do juiz.  

  

38. Quanto aos atos do juiz, assinale a alternativa correta. 

(A) Decisão interlocutória compreende todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício 

ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma. 

(B) Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, 

devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessários. 

(C) Recebe a denominação de acórdão o julgamento proferido pelos tribunais, desde que julguem o 

mérito da demanda e reformem a sentença. 

(D) São atos meramente ordinatórios, forma pela qual o juiz resolve questão incidente, quando 

praticados em decorrência de juntada de documento essencial para o deslinde da causa. 

(E) Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do feito, põe fim ao processo, resolvendo 

todas as questões que deram causa à propositura da ação. 

 

GABARITO: B 

 

Comentários: A letra A está incorreta porque definiu DESPACHO. A letra C está incorreta 

porque o acórdão é a decisão proferida pelos tribunais. A letra D está incorreta porque 

denomina-se DECISÃO INTERLOCUTÓRIA a decisão do juiz que resolve questão incidental. 

A letra E está incorreta porque o ato do juiz que põe fim ao processo é SENTENÇA. 
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Art. 162. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 

§ 1º Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta 

Lei.  

§ 2o Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente. 

§ 3o São despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento 

da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma. 

§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, 

devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessários.   

Art. 163. Recebe a denominação de acórdão o julgamento proferido pelos tribunais. 

 

39. No que diz respeito aos atos processuais praticados perante o Juizado Especial Cível, assinale a 

alternativa correta. 

(A) Serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de 

Organização judiciária, exceto os relativos exclusivamente ao estado da pessoa, que correrão em 

segredo de justiça. 

(B) Nenhum ato processual essencial será praticado sem a presença de advogado. 

(C) Não poderá ser solicitada a prática de atos processuais em outra Comarca, exceto se se tratar de 

perícia técnica. 

(D) Não serão declarados nulos sem que tenha havido prejuízo, sendo válidos sempre que 

preencherem as finalidades para as quais forem realizados. 

(E) Todos serão registrados resumidamente, em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou 

estenotipadas. 

 

GABARITO: D 

 

Comentários: 

A letra A está incorreta porque processos relativos ao estado e capacidade das pessoas é 

proibido no Juizado Especial Cível. 

A letra B está incorreta porque dispensa-se a presença de advogado em causas que não 

ultrapassem 20 salários mínimos. 

A letra C está incorreta porque a comunicação de atos processuais poderá ser feita porque 

qualquer meio idôneo. 

A letra E está incorreta porque só serão registrados atos essenciais. 
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Art. 12. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, conforme 

dispuserem as normas de organização judiciária. 

Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais 

forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2º desta Lei. 

§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. 

§ 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio 

idôneo de comunicação. 

§ 3º Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente, em notas manuscritas, 

datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita 

magnética ou equivalente, que será inutilizada após o trânsito em julgado da decisão. 

 

40. Quanto aos processos que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, assinale a 

alternativa correta. 

(A) A Fazenda terá prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. 

(B) Nas causas que correm perante esse Juizado, haverá reexame necessário no caso de procedência 

do pedido do autor. 

(C) No foro em que estiverem instalados, a competência é relativa. 

(D) Não é possível pedido para providências cautelatórias ou antecipatórias no curso do processo. 

(E) O cumprimento da sentença com trânsito em julgado, que imponha obrigação de fazer, será 

efetuado mediante ofício do juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo. 

 

GABARITO: E 

 

Comentários: 

1. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta (art. 2º, § 4º). 

2. Cabe tutela cautelar e antecipada (art. 3º). 

3. Não há reexame necessário (art. 11).  

4. Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas 

jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos (art. 7º). 
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Art. 12.  O cumprimento do acordo ou da sentença, com trânsito em julgado, que imponham 

obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será efetuado mediante ofício do juiz à 

autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo. 

 

41. Quanto ao pedido feito pelo autor na petição inicial, assinale a alternativa correta. 

(A) É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que 

entre eles não haja conexão. 

(B) Não é possível a formulação de mais de um pedido, quando cada um corresponder a tipo diverso 

de procedimento. 

(C) Antes da sentença, o autor poderá aditar o pedido, correndo à sua conta as custas acrescidas em 

razão dessa iniciativa. 

(D) É ilícito formular mais de um pedido em ordem sucessiva, por não ser possível ao juiz conhecê-

los de modo contínuo. 

(E) Os pedidos são interpretados extensivamente, devendo haver pedido explícito para o pagamento 

do principal e dos juros legais. 

 

GABARITO: A 

 

Comentários:  

A letra B está incorreta porque a cumulação de pedidos exige procedimento adequado, e 

quando se tratar de procedimentos diversos, deve o autor adotar o procedimento ordinário. 

A letra C está incorreta porque o autor poderá aditar o pedido até antes da citação. 

A letra D está incorreta porque é LÍCITO formular mais de um pedido em ordem sucessiva. 

A letra E está incorreta porque os pedidos devem ser interpretados restritivamente. 

 

Cumulação de pedidos � Permite-se, mesmo que entre eles não haja conexão, desde que sejam 

obedecidos os requisitos da lei. (art. 292 CPC). 

Requisitos: 

- pedidos compatíveis; 

- juízo competente; 

- procedimento adequado. 

OBSERVAÇÃO: ANTES DA CITAÇÃO O AUTOR PODERÁ ADITAR O 

PEDIDO, CORRENDO À SUA CONTA AS CUSTAS ACRESCIDAS EM 

RAZÃO DESSA INICIATIVA (ART. 294). 
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Art. 293. Os pedidos são interpretados restritivamente, compreendendo-se, entretanto, no principal 

os juros legais. 

 

Art. 289. É lícito formular mais de um pedido em ordem sucessiva, a fim de que o juiz conheça do 

posterior, em não podendo acolher o anterior. 

 

Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, 

ainda que entre eles não haja conexão. 

§ 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação: 

I - que os pedidos sejam compatíveis entre si; 

II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; 

III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. 

§ 2o Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se-á a 

cumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário. 

 

42. O agravo retido é modalidade de recurso. Quanto a isso, assinale a alternativa correta. 

(A) O agravante requererá que se forme instrumento com as peças necessárias para o julgamento. 

(B) Depende de preparo e pagamento das custas de porte e remessa. 

(C) Não permite a oitiva da parte contrária, uma vez que somente será apreciado se houver apelação. 

(D) Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da 

apelação, sua apreciação pelo Tribunal. 

(E) Será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição, ocasião em que o relator 

convocará o juiz para demonstrar interesse em reformar a decisão. 

 

GABARITO: D 

 

Comentários: 

A letra A está incorreta porque é o Agravo de Instrumento que se forma como instrumento. 

A letra B está incorreta porque o Agravo Retido independe de preparo. 

A letra C está incorreta porque o agravado será ouvido no prazo de 10 dias. Art. 523, § 2º. 

A letra E está incorreta porque é o Agravo de Instrumento que deve ser dirigido ao tribunal. 
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43. Os atos processuais são atos das partes, do juiz e dos auxiliares da Justiça, e a eles são assinalados 

prazos para cumprimento. Nesse caso, assinale a alternativa correta. 

(A) Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, incluindo-se o dia do começo e o do 

vencimento. 

(B) A parte não poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor. 

(C) Não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, será de cinco dias o prazo para a prática de 

ato processual a cargo da parte. 

(D) Os atos processuais realizar-se-ão nos prazos prescritos em lei. Quando esta for omissa, o juiz 

determinará que os prazos se cumpram em cinco dias. 

(E) Decorrido o prazo, extingue-se, mediante declaração judicial, o direito de praticar o ato. 

 

GABARITO: C 

 

Comentários: 

A letra A está incorreta porque computar-se-ão os prazos excluindo o dia do começo. Art. 184. 

A letra B está incorreta porque a parte PODE renunciar prazo a seu favor. Art. 186. 

A letra D está incorreta porque quando a lei for omissa, o juiz determina o prazo, e somente se 

lei e juiz são omissos é que o prazo será de 5 dias. Juiz não fica adstrito ao prazo de 5 dias. Art. 

185. 

A letra E está incorreta porque decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de 

declaração judicial, o direito de praticar o ato. Art. 183. PRECLUSÃO. 


