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Questões de Exames e Concursos Públicosi 

(Módulo de Cognição) 
 
Questão 1 
(FCC/2010) Marta ajuizou ação de cobrança em face de Joana. Citada, Joana procurou 
Marta para uma tentativa de conciliação amigável. Neste caso, o processo 
(A) poderá ser suspenso por convenção das partes, por prazo nunca superior a 120 dias. 
(B) poderá ser suspenso por convenção das partes, por prazo nunca superior a três meses. 
(C) poderá ser suspenso por convenção das partes, por prazo nunca superior a 90 dias. 
(D) poderá ser suspenso por convenção das partes, por prazo nunca superior a seis meses. 
(E) não poderá ser suspenso por convenção das partes não havendo previsão legal neste 
sentido. 
 
Questão 2 
(FCC/2010) A respeito da revelia, considere: 

I. Se houver pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, não serão reputados verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor. 

II. Ocorrendo a revelia, o autor poderá alterar o pedido, ou a causa de pedir, independentemente de 

promover nova citação do réu. 

III. Contra o revel que não tenha patrono nos autos correrão os prazos, independentemente de intimação, 

a partir da publicação de cada ato decisório. 

IV. Decretada a revelia, não poderá o revel intervir no processo, devendo aguardar a prolação da 

sentença. 
De acordo com o Código de Processo Civil, está correto o que consta APENAS em 

(A) III e IV. 

(B) I, II e III. 
(C) II, III e IV. 

(D) I e IV. 

(E) I e III 
 

Questão 3 
(FGV/2010) Rob da Silva promoveu ação condenatória em face da União Federal, visando 
obter indenização diante dos prejuízos causados por artefato militar, deixado em terreno 
sem qualquer sinalização quanto aos  perigos decorrentes de exercícios militares. Citada a 
União Federal, por meio do seu procurador, apresentou defesa regular, no prazo de trinta 
dias. Houve o deferimento de provas documental, testemunhal, 
depoimento pessoal e pericial. Instruído o processo, foram comprovados os fatos narrados 
na peça isagógica e o pedido foi julgado procedente in totum. Houve a apresentação de 
embargos de declaração, rejeitados. A ré apresentou recurso de apelação em trinta dias, a 
contar da intimação pessoal da decisão que rejeitou os embargos declaratórios. Com base 
no exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. O prazo para contestação, no caso, não seria de trinta dias, mas de sessenta. 
II. No caso dos recursos, o prazo para interposição de apelação, para a União Federal seria 
de sessenta dias. 
III. A apelação da União Federal pode ser apresentada em até trinta dias. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I for verdadeira. 
(B) se somente a afirmativa II for verdadeira. 
(C) se somente as afirmativas I e II forem verdadeiras. 
(D) se somente as afirmativas I e III forem verdadeiras. 
(E) se todas as afirmativas forem verdadeiras. 
. 
Questão 4 

(FGV/TJAP/2010) Caio Túlio propõe ação condenatória, por meio do procedimento 
sumário, em face de B e B S/A, buscando indenização, por dano moral e material, dando à 
causa o valor de R$ 100.000,00, sendo a audiência de conciliação designada para o dia 02 
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de abril de 2009, não sendo possível qualquer acordo. A audiência de instrução e 
julgamento restou designada para o dia 30.06.2009, às 14:00 horas. Aberta a audiência, 
presidida pelo ilustre magistrado Mévio da Silva, houve contradita pelas partes em relação 
a três testemunhas arroladas, sendo o requerimento rejeitado, por falta de comprovação 
de qualquer circunstância de incapacidade, impedimento ou suspeição dos depoentes, 
sendo interposto recurso retido nos autos, consoante disposição legal. Após, o ato 
realizou-se, com a oitiva das testemunhas arroladas e com o depoimento pessoal das 
partes. Pelo adiantado da hora, foi designado o dia 14.07.2009, às 14:00 horas para o 
término do ato. Caio Túlio, inconformado com o teor dos depoimentos de suas 
testemunhas, anexa aos autos, aos 07.07.2009, rol com nome, qualificação e endereço de 
duas novas testemunhas, requerendo sua oitiva no dia 14.07.2009.  
Diante de tal enunciado, analise as afirmativas a seguir.  
I. Pelo teor da matéria discutida, o valor da causa é critério irrelevante para a escolha do 
procedimento. 
II. Mantido o procedimento sumário, o procedimento foi realizado corretamente. 
III. A audiência é una, mas seus atos podem ser realizados em momentos temporais 
distintos, sendo certo que as audiências posteriores são designadas como de continuação. 
IV. A oitiva de novas testemunhas requeridas pelo autor seria possível uma vez que foi 
apresentado o rol no prazo legal. 
V. Finda a audiência, poderá o magistrado proferir sentença. 
Assinale: 
(A) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas III e IV estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas II, III e V estiverem corretas. 
 
Questão 5 
(FGV/TCMRIO/2008) A sentença proferida contra o Estado: 
(A) não faz coisa julgada. 
(B) obriga o representante do Estado que perdeu a demanda a recorrer. 
(C) não condena em sucumbência. 
(D) obriga o Juiz a remetê-la ao Tribunal. 
(E) só produz efeitos após ser confirmada pelos Tribunais Superiores. 
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