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1. Quanto ao recurso adesivo, assinale a alternativa correta:
a)Será admissível na apelação, nos embargos infringentes e no agravo de instrumento ou
retido.
b)Será conhecido, mesmo se houver desistência do recurso principal, ou se for ele declarado
inadmissível ou deserto.
c)Caberá, quando vencidos o autor e o réu, e ficará subordinado ao recurso principal,
interposto por qualquer das partes.
d) O recurso adesivo não fica subordinado ao recurso independente
e) O recorrente não poderá, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do
recurso.
2. No que diz respeito aos atos processuais praticados perante o Juizado Especial Cível,
assinale a alternativa correta:
a)Não serão declarados nulos sem que tenha havido prejuízo, sendo válidos sempre que
preencherem as finalidades para as quais forem realizados.
b)Todos serão registrados resumidamente, em notas manuscritas, datilografadas,
taquigrafadas ou estenotipadas.
c)Serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas
de organização judiciária, exceto os que envolvam direito de incapaz.
d)Não poderá ser solicitada a prática de atos processuais em outra Comarca, exceto se se
tratar de perícia técnica.
e)Nenhum ato processual essencial será praticado sem a presença de advogado.
3. Sobre as provas, assinale a alternativa incorreta:
a) Podem ser inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função o presidente e o
vice-presidente da República e os ministros de Estado.
b) Podem ser inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função os ministros do
Supremo Tribunal Federal, os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e os ministros do
Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, do
Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Contas da União;
c) Podem ser inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função o procurador-geral
da República e os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público e o advogadogeral da União, o procurador-geral do Estado, o procurador-geral do Município, o defensor
público-geral federal e o defensor público-geral do Estado;
d) Podem ser inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função os senadores e os
deputados federais, excluídos os estaduais.
e) Podem ser inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função os governadores dos
Estados e do Distrito Federal, o prefeito, os deputados estaduais e distritais.
4. Sobre os atos processuais do juiz, assinale a alternativa correta:
a) o juiz proferirá os despachos no prazo de 10 dias.
b) o juiz proferirá as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias.
c) o juiz proferirá as sentenças no prazo de 20 dias.
d) Em qualquer grau de jurisdição pode o juiz exceder, por igual tempo, os prazos a que está
submetido, sem motivar.
e) o juiz proferirá os despachos no prazo de 15 dias.

5. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo, exceto:
a) a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for
pelo correio.
b) a data de juntada aos autos do mandado cumprido, 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 da 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.
6. Sobre a citação no Juizado Especial Cível, assinale a alternativa incorreta:
a) A citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria.
b) A citação far-se-á r tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega
ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado.
c) A citação far-se-á sendo necessário, por oficial de justiça, através de mandado ou carta
precatória.
d) A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando e
advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações
iniciais, e será proferido julgamento, de plano.
e) Não se fará citação por edital.
7. Sobre os atos processuais no Juizado Especial Cível, considere:
(I) Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, conforme
dispuserem as normas de organização judiciária.
(II) Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.
(IIIA prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio
idôneo de comunicação.
(IV) 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. As normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo e demais
documentos que o instruem.
Estão corretas as assertivas:
a) I, III e IV.
b) I e II.
c) Apenas a II.
d) I, II, III e IV.
e) II e III.
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determinam sua nomeação!
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