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SIMULADO TJ SP DE ACORDO COM NOVO SP
1. Há suspeição do juiz quando:
a) interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do
Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha.
b) que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão.
c) quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do
Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou
afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive.
d) amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados.
e) quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes.
2. Não se considera inepta a petição inicial quando:
a) lhe faltar pedido ou causa de pedir.
b) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o
pedido genérico.
c) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.
d) contiver pedidos incompatíveis entre si, exceto quando se admite pedido genérico.
e) lhe faltar pedido.
3. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria:
a) fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências
próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 (duas) testemunhas,
certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora.
b) executar as ordens do juiz a que estiver subordinado.
c) entregar o mandado em cartório após seu cumprimento.
d) auxiliar o juiz na manutenção da ordem e efetuar avaliações, quando for o caso.
e) redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais
atos que pertençam ao seu ofício e efetivar as ordens judiciais, realizar citações e
intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas
normas de organização judiciária.
4. Sobre os atos das partes e do juiz, assinale a alternativa incorreta:
a) Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade
produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos
processuais.
b) A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.
c) As partes poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que
entregarem em cartório.
d) É vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará
riscar, impondo a quem as escrever multa correspondente à um salário-mínimo.
e) Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e
despachos.
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5. No que se referem aos atos processuais, tramitam em segredo de justiça os
processos:
a) em que o exija o interesse privado ou social.
b) que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união
estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes.
c) somente os que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.
d) os que versam sobre casamento e interesses privados.
e) os que versem sobre divórcio, apenas.
6. Quanto aos pronunciamentos do juiz, assinale a alternativa incorreta:
a) sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, que põe fim à fase cognitiva
do procedimento comum, bem como extingue a execução.
b) São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de
ofício ou a requerimento da parte.
c) 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
necessário.
d) Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais.
e) Acórdão é o julgamento proferido pelo juiz.
7. Assinale a alternativa incorreta. Conforme disposições do Código de Processo Civil,
considera-se dia do começo do prazo, salvo disposição contrária:
a) a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a
intimação for pelo correio.
b) a data da citação, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.
c) a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do
escrivão ou do chefe de secretaria.
d) o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a
intimação for por edital.
e) o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do
prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica.
8. São elementos essenciais da sentença:
a) o relatório, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.
b) o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do
pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento
do processo.
c) os fundamentos, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe
submeterem.
d) o dispositivo, apenas, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe
submeterem.
e) apenas o relatório e a fundamentação.
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9. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quanto à matéria,
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, incluindo-se em sua competência o julgamento de
a) desapropriações.
b) ação de improbidade administrativa.
c) causas sobre bens imóveis pertencentes a esses entes.
d) cobrança de diferenças salariais de funcionário público.
e) mandado de segurança.
10. Sobre o procedimento do Juizado Especial Cível Estadual, assinale a alternativa
correta:
a) os atos processuais serão públicos e não poderão realizar-se em horário noturno,
devendo respeitar o horário das 06:00 às 20:00 horas.
b) a prática de atos processuais em outras comarcas só poderá ser solicitada por carta
precatória.
c) 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.
d) o processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido por escrito à Secretaria do
Juizado.
e) registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do
Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de 5 dias.
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