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Questões de Exames e Concursos Públicosi 

(Parte Geral) 
 
Questão 1 
(FCC/2010). Com relação ao processo cautelar, é correto afirmar: 
(A) Cabe à parte propor a ação, no prazo de sessenta dias, contados da data da 
efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento 
preparatório. 
(B) O procedimento cautelar deve ser instaurado necessariamente antes do processo 
principal e deste é 
sempre dependente. 
(C) O requerido será citado, qualquer que seja o procedimento cautelar, para, no prazo 
de cinco dias, contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir. 
(D) Em regra, se por qualquer motivo cessar a medida cautelar, a parte poderá repetir 
o pedido dentro dos noventa dias subsequentes à cessação da medida, sob pena de 
preclusão. 
(E) É vedada a substituição de medida cautelar pela prestação de caução em razão do 
princípio da não 
efetivação da prestação jurisdicional. 
 
Questão 2 
(FGV/2010) Esculápio, brasileiro, casado, advogado, estando regular na sua atividade 
como eleitor, portador dos seus direitos políticos, inconformado com a política nacional e 
os desmandos dos governantes, promove ação popular incluindo como réus o Presidente 
da República, o Presidente o STF, o Governador do Estado de Santa Catarina e o Prefeito de 
Florianópolis, por prejuízos causados pelo programa federal de obras, com verbas 
destinadas a Estados e Municípios. Requer, também, a citação das empresas vencedoras 
dos processos licitatórios e as pessoas jurídicas, União Federal, Estado de Santa Catarina e 
Município de Florianópolis. Postula a declaração de inconstitucionalidade da lei que 
autorizou o programa federal e do decreto presidencial que liberou verbas aos entes 
federados. O Município requereu o seu ingresso no pólo ativo da demanda. 
Diante disso, pode-se afirmar que: 
I. a ação popular pode postular diretamente a declaração de inconstitucionalidade de lei e 
de decreto federal. 
II. o foro, por prerrogativa de função, regra geral, atinge também a ação popular. 
III. o ingresso do município no pólo ativo é permitido pela lei regente da ação popular. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I for verdadeira. 
(B) se somente a afirmativa II for verdadeira. 
(C) se somente a afirmativa III for verdadeira. 
(D) se somente as afirmativas I e II forem verdadeiras. 
(E) se somente as afirmativas II e III forem verdadeiras. 
 
Questão 3 
(FGV/TJPA/2010) C e D Ltda. apresenta ação, pelo procedimento ordinário, em face da 
empresa HXO S/A, com domicilio em Belém/PA, aduzindo a quebra de contrato para 
fornecimento de materiais a serem utilizados em planta industrial, sendo o valor da causa 
de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). O réu, regularmente citado, apresenta defesa, 
aduzindo contestação, exceção de incompetência e reconvenção, além de peça autônoma, 
impugnando o valor da causa. Aduziu, como questões preliminares, a inépcia da exordial e 
a prescrição da pretensão autoral. O processo foi suspenso para decidir a exceção de 
incompetência e a impugnação ao valor da causa. Após os trâmites de estilo, a exceção foi 
rejeitada, mantida a competência do Juízo, e a impugnação foi acolhida, fixado o novo valor 
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em R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), sendo recolhida a diferença de custas. As 
partes recorreram das decisões proferidas. Após o processamento dos recursos, o 
processo tramitou normalmente, sendo proferida nova decisão, agora sobre as 
preliminares, que foram rejeitadas. A parte ré apresentou recurso retido nos autos. O 
magistrado identificou a necessidade de prova pericial, nomeando perito, tendo a prova 
seguido os trâmites normais O processo prossegue, sendo prolatada sentença de 
procedência do pedido, havendo recurso, pendente de exame pelo órgão judiciário 
responsável pela revisão do julgado. 
Diante de tal enunciado, analise as afirmativas a seguir. 
I. A apresentação de exceção de incompetência e de impugnação ao valor da causa tem 
condão de suspender o processo. 
II. O recurso da decisão que julga a exceção de incompetência é o agravo de instrumento. 
III. As decisões que julgam a impugnação ao valor da causa e a exceção de incompetência 
são consideradas sentenças. 
IV. A prescrição não está arrolada no Código de Processo Civil como matéria preliminar. 
Assinale: 
(A) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas II e IV estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas. 
 
Questão 4 
(FGV/TCM/2008) O documento público lavrado por oficial incompetente para o ato que foi subscrito pelas 

partes e testemunhas: 

(A) é nulo. 

(B) é anulável. 

(C) é ineficaz. 

(D) é inválido. 

(E) é prova como o documento particular. 

 

Questão 5 
(FGV/TCMRIO/2008) A extinção do processo principal sem julgamento de 
mérito torna a medida liminar, no processo cautelar: 
(A) inválida. (B) ineficaz. 
(C) nula. (D) anulável. 
(E) imprópria. 
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