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SSuuppeerriioorr  TTrriibbuunnaall  ddee  JJuussttiiççaa  

 
Caderno de Questões 

 

NÍVEL SUPERIOR DIREITO – GABINETE DO MINISTRO SÉRGIO KUKINA 
 

Data: 20/10/2019  
Número de questões: 40 (quarenta) 

 

 
 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde com o 
curso que você está matriculado, caso não seja, solicite a 
substituição para o fiscal da sala. 

2. Não haverá substituição da Folha de Respostas, em caso de 
rasura a resposta será anulada. Preencher a folha pintando 
toda a bolinha, conforme exemplo:  
 

3. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e uma 
Folha de Resposta com seu nome e CPF para transcrever as 
respostas da prova. Confira se os dados estão corretos. 

4. A Folha de Resposta não será substituída em qualquer 
hipótese, devendo o candidato tomar o devido cuidado no 
seu manuseio e preenchimento. 

5. Na correção da Folha de Resposta, será atribuída nota 0 
(zero) às questões não assinaladas ou que contiverem mais 
de uma alternativa marcada ou emenda ou rasura, ainda 
que legível. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do 
campo reservado às respostas, pois qualquer marca poderá 
ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho 
do candidato. 

6. O tempo previsto para aplicação das provas será de 3h00 
min, não havendo, por qualquer motivo, prorrogação em 
virtude de afastamento de candidato da sala. 

7. O candidato somente poderá levar o caderno de questões 
da prova objetiva faltando 30 (trinta) minutos para o final 
da prova.  

8. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer 
material, não sendo permitida, durante sua realização, a 
comunicação entre os candidatos nem a utilização de 
aparelhos eletrônicos (máquinas calculadoras, agendas 
eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, 
tablets, iPOD, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, 
qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, 
bipe, notebook, palmtop, Walkman, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro etc), livros, anotações, etc. 

9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado 
do processo o candidato que, durante a realização da 
prova: 
*Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a 
sua realização; 
*For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a 
execução de quaisquer das provas; 

*Faltar com a devida cortesia para com qualquer um dos 
examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes ou 
candidatos; 
*Se recusar a entregar o material de provas ao término do 
tempo de provas; 
*Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o 
acompanhamento de fiscal; 
*Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 
incorrendo em comportamento indevido. 

10. Os cadernos e gabaritos provisórios serão divulgados no 
sítio do CIEE no dia 21/10/2019.  

11. As datas previstas para interposição dos recursos serão de 
dois dias úteis a contar da divulgação dos gabaritos. 

12. Para interpor recurso, o candidato deverá preencher 
formulário específico, constante no Anexo XII, e enviar 
mensagem eletrônica para a caixa corporativa 
eucandidato@ciee.org.br, das 9 horas do primeiro dia às 18 
horas do último dia. 

13. Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, 
a pontuação correspondente a essa questão será atribuída 
a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido. 

14. Serão elaboradas listas de classificação, divididas por curso, 
em ordem decrescente de pontos obtidos. 

15. Não será fornecido ao estudante comprovante de 
classificação no processo seletivo, valendo, para esse fim, 
as listas de classificação divulgadas no sítio do CIEE na 
internet. 

16. O resultado definitivo será divulgado no dia 26/11/2019, 
para os estudantes de nível médio, nível superior, no sítio 
do CIEE na internet. 

17. O processo seletivo terá validade até 31/12/2020, podendo 
ser prorrogado a critério do STJ. 

18. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a 
publicação de todos os atos, Editais e comunicados 
referentes a este processo seletivo, os quais serão afixados 
no sítio do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE 
www.ciee.org.br, devendo manter atualizados seus dados 
cadastrais junto a esta instituição. 

19. A participação no processo seletivo implica na concordância 
com todas as normas e condições contidas no Edital de 
Seleção e respectivo Termo Aditivo. 

 

Boa Prova!  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 

http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 

O menino e o amolador de facas 
 

Onde estava o amolador de facas que há 
muito não maravilhava as crianças com o som 
fino das lâminas na pedra de afiar? Por onde 
andava o senhor de cabelos brancos e pele 
curtida pelo sol que chamava a freguesia com 
uma barra de aço que corria sobre a pedra feita 
de material resistente. Havia um que chamava 
os fregueses tocando a Cidade Maravilhosa. 
Todas as donas de casa e as crianças corriam 
para ver o mágico que transformava facas 
cegas em perigosas ferramentas de cozinha, 
tesouras grandes ou pequenas que cortavam 
com precisão. E o que dizer quando afiava a 
foice de cortar grama? A ferramenta que o 
jardineiro manuseava com habilidade extrema 
precisava ser bem amolada e fascinava os 
meninos pela precisão do corte. 

Pois ele ressurgiu com o seu instrumento 
composto por uma roda grande na qual se 
prende um couro forte e, ao girar, faz girar com 
muita velocidade a pedra carborundum, material 
quase tão resistente quanto o diamante, e hoje 
muito rara? 

Surgiu em uma rua do Leblon com seu 
instrumento lindo e pintado de azul. O amolador 
de facas concentrado no seu trabalho para que 
a peça não se quebre. Quase não conversa. 
Afiou uma tesoura grande, uma faca de cozinha 
e outros objetos que surgiram nas mãos de 
pessoas de vários cantos. 

Quem mais se maravilhou foi o menino 
louro que sentado numa mureta impressionou-se 
com a geringonça e seguia atentamente os 
movimentos dos pés do amolador fazendo girar 
a roda e logo seguia com olhinhos vivos a 
agilidade do senhor em seu ofício de afiador. 

O menino sabe manejar as novas 
tecnologias. Apesar de sua pouca idade já 
identifica o símbolo do youtube na tela do ipad e 
com seu dedo indicador e, delicadamente, 
aperta a tela para ver aparecer seus desenhos 
preferidos. Mas o menino encantado também 
quase não falava para melhor ouvir o canto do 
aço na pedra. 

Ainda existem amoladores na cidade do Rio 
de Janeiro e são tratados por crianças e adultos 
com respeito e admiração porque fazem seu 
trabalho artesanal com mestria, e como 

mágicos consertam objetos produzindo uma 
música encantadora. 

Que bom que, apesar de vivermos em meio 
a balbúrdia da cidade grande e violenta onde os 
carros não respeitam os pedestres e a polícia 
mata os bandidos que se matam entre si e 
todos acabam matando pessoas inocentes, 
ainda é possível encantar o menino com o velho 
amolador de facas. 

(MAGGIE, Yvonne. O menino e o amolador de facas. 
Disponível em: https://g1.globo.com/pop-

arte/blog/yvonne-maggie/noticia/2018/12/07/o-menino-e-
o-amolador-de-facas.ghtml. Acesso em: 19/09/2019). 

 
 

1. As seguintes afirmativas transcritas do texto 
evidenciam o mesmo tempo verbal, EXCETO: 

 

(A) “Quase não conversa.” (3º§) 
(B) “Ainda existem amoladores na cidade do 

Rio de Janeiro (...)” (6º§) 
(C) “Surgiu em uma rua do Leblon com seu 

instrumento lindo e pintado de azul.” 
(3º§) 

(D) “(...) cidade grande e violenta onde os 
carros não respeitam os pedestres (...)” 
(7º§) 

 
 

 

2. Na frase “Pois ele ressurgiu com o seu 
instrumento composto por uma roda 
grande(...)”(3º§), os pronomes são classifica-
dos, respectivamente, como: 

 

(A) Adjetivo e demonstrativo. 
(B) De tratamento e possessivo. 
(C) Pessoal do caso reto e possessivo. 
(D) Pessoal do caso reto e demonstrativo. 

 
 

 

3. Assinale a afirmativa que apresenta uma 
INADEQUAÇÃO linguística, de acordo com a 
norma-padrão da Língua Portuguesa. 

 

(A) A faca do rapaz é de origem europeia. 
(B) Eles têm muitos instrumentos para amolar. 
(C) As pessoas vêem como o trabalho dele é 

bem feito. 
(D) O amolador de facas apresenta um 

semblante muito tranquilo. 
 
 
 

4. “Em seu dia ___ dia, o amolador de facas 
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gosta de andar ___ pé, pois isso proporciona 
maior contato com seus clientes. Exceto ___ 
noite, quando acha a cidade mais violenta, já 
que normalmente encerra o expediente ___ 
20h.” Assinale a alternativa que completa 
correta e respectivamente a afirmativa 
anterior.  

 

(A) a, a, à, às 
(B) à, a, à, as 
(C) a, à, à, às 
(D) a, à, a, às 

 

5. Há concordância nominal INADEQUADA em: 
 

(A) Alicate e faca amolados. 
(B) Facas e alicate amolado. 
(C) Alicate e facas amoladas. 
(D) Facas e alicate amoladas. 

 

__________________________________________________________ 
 

6. Considerando as regras de regência do 
verbo preferir, indique a afirmativa correta. 

 

(A) Prefiro chocolate à pipoca. 
(B) Prefiro chocolate a pipoca. 
(C) Prefiro mais chocolate a pipoca. 
(D) Prefiro chocolate do que pipoca. 

 

 

7. As vozes verbais indicam a relação entre o 
sujeito e a ação expressa pelo verbo. 
Assinale a afirmativa que se encontra na voz 
passiva. 

 

(A) Ele se cortou com a faca. 
(B) Meu pai comprou o alicate. 
(C) A faca foi amolada por mim. 
(D) Os meninos louros se cumprimentaram 

afetuosamente.  
 

 

8. Marque a alternativa cujas palavras são 
acentuadas em razão de uma mesma regra. 

 

(A) balbúrdia e também. 
(B) música e pés. 
(C) polícia e possível. 
(D) lâminas e mágico. 

 

 

9. A vírgula é um sinal de pontuação que tem 
várias funções. Dentre elas, a utilidade de 
separar aposto e vocativo. Considere 
aplicabilidade da vírgula nas afirmativas a 
seguir.  

 

 
 
 
 

1. Aquele menino, o Carlos, ainda não comeu.  

2. Amanda, venha estudar!  
3. Ouça, querida, o que sua mãe está falando!  
4. Francisca, a gerente da loja, trocou a 

roupa para mim.  
A sequência está correta em 

 

(A) Vocativo, aposto, aposto, vocativo. 
(B) Aposto, vocativo, vocativo, aposto. 
(C) Aposto, vocativo, vocativo, vocativo. 
(D) Vocativo, vocativo, vocativo, aposto. 

 

  

10. Indique a afirmativa que apresenta o verbo 
ver flexionado na 1ª pessoa do plural do 
modo subjuntivo. 

 

(A) Vejam o espetáculo de luzes! 
(B) Nós vimos o espetáculo de luzes. 
(C) Que nós vejamos o espetáculo de luzes 

à noite. 
(D) Se eles vissem o espetáculo de luzes 

ficariam encantados. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
11. Sobre os órgãos públicos, quanto à sua 

classificação no que tange à posição 
estatal, é correto afirmar que  

 

(A) órgãos independentes são os que se 
localizam na cúpula da Administração. 
Entram, por exemplo, nessa categoria 
as Secretarias de Estado e de 
Município. 

(B) órgãos superiores são aqueles de 
direção, controle e comando, mas 
sujeitos à subordinação e ao controle 
hierárquico de uma chefia. 

(C) as casas legislativas e os tribunais são 
órgãos autônomos. 

(D) os departamentos e gabinetes são 
órgãos subalternos. 

 

12. Com a centralização, ocorre a prestação da 
atividade administrativa diretamente pela(s) 

 

(A) União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

(B) autarquias e fundações públicas. 
(C) empresas públicas e sociedades de 

economia mista. 
(D) União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios, autarquias e fundações 
públicas. 
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13. É correto afirmar que a Agência Brasileira 
de Inteligência (ABIN) é uma 

 

(A) empresa pública. 
(B) sociedade de economia mista. 
(C) concessionária.  
(D) autarquia. 

 

14. A aplicação de uma advertência a servidor 
público por seu superior hierárquico 
configura o exercício do poder  

 

(A) regulamentar. 
(B) hierárquico. 
(C) de polícia. 
(D) disciplinar. 

 

15. Com base na Lei nº 9.784/1999, que regula 
o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O processo administrativo inicia-se 
apenas a pedido de interessado.    

(B) Pode ser objeto de delegação a edição 
de atos de caráter normativo.   

(C) O indeferimento de alegação de 
suspeição poderá ser objeto de 
recurso, sem efeito suspensivo.   

(D) Das decisões administrativas não cabe 
recurso.    

 

 16. Com relação à invalidação ou anulação dos 
atos administrativos, assinale a alternativa 
correta.    

 

(A) É o desfazimento do ato administrativo 
por razões de ilegalidade. 

(B) A invalidação feita pela própria 
administração depende de provocação 
de interessado. 

(C) É ato discricionário da administração. 
(D) A administração utiliza-se da 

conveniência e oportunidade para 
invalidar o ato administrativo. 

 

17. Um agente público, no exercício de sua 
função, causa um dano a um particular. 
Esse particular, caso queira a reparação do 
dano sofrido,  
(A) poderá ingressar com ação diretamente 

contra o agente público. 
(B) deverá ingressar com ação diretamente 

contra o agente público. 

(C) poderá ingressar com ação contra o 
agente público e o Estado ao mesmo 
tempo. 

(D) deverá ingressar com ação diretamente 
contra o Estado. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

18. Quanto aos métodos de interpretação 
constitucional, aquele que determina que o 
intérprete, levando em conta que a 
Constituição é um sistema normativo aberto 
que admite diversos significados possíveis, 
parte de um determinado caso concreto, e 
não da norma em abstrato, para encontrar 
a melhor solução para referido caso, 
analisando todos os pontos de vista 
possíveis, é denominado método  

 

(A) jurídico ou clássico. 
(B) científico-espiritual. 
(C) normativo-estruturante. 
(D) tópico ou tópico-problemático. 

 
19. Leia o dispositivo constitucional abaixo. 

 

A lei disporá sobre a constituição, 
investidura, jurisdição, competência, 
garantias e condições de exercício dos 
órgãos da Justiça do Trabalho. (CF, Art. 
113) 
 

É correto afirmar que o dispositivo citado é 
uma espécie de norma de eficácia 
 

(A) contida, cuja aplicabilidade é imediata. 
(B) limitada, cuja aplicabilidade é mediata. 
(C) contida, cuja aplicabilidade é mediata. 
(D) limitada, cuja aplicabilidade é imediata. 

 

20. Para a retificação de dados, quando não se 
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial 
ou administrativo, conceder-se-á 

 

(A) ação civil pública. 
(B) habeas data.  
(C) mandado de segurança. 
(D) mandado de injunção. 

 

21. São condições de elegibilidade, dentre 
outras, na forma da lei: 

 

I. domicílio eleitoral na circunscrição. 
II. idade mínima de vinte e um anos para 

vereador. 
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III. alistamento eleitoral. 
 

É correto o que está contido em 
 

(A) I e III, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III.  

 

22. É correto afirmar que a Constituição 
Federal poderá ser emendada mediante 
proposta: 

 

(A) de um terço, no mínimo, dos membros 
da Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal. 

(B) do Presidente da Câmara dos 
Deputados. 

(C) do Presidente do Senado Federal. 
(D) de um terço das Assembleias 

Legislativas das unidades da 
Federação. 

 

23. Compete privativamente ao Senado 
Federal: 

 

(A) autorizar o Presidente e o Vice-
Presidente da República a se 
ausentarem do País, quando a 
ausência exceder a quinze dias. 

(B) resolver definitivamente sobre tratados, 
acordos ou atos internacionais que 
acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional. 

(C) aprovar o estado de defesa e a 
intervenção federal, autorizar o estado 
de sítio, ou suspender qualquer uma 
dessas medidas. 

(D) autorizar operações externas de 
natureza financeira, de interesse da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territórios e dos Municípios. 

 

24. Acerca da tributação e do orçamento, é 
correto afirmar que regular as limitações 
constitucionais ao poder de tributar cabe a 

 

(A) medida provisória. 
(B) lei complementar. 
(C) decreto legislativo. 
(D) lei ordinária. 
 
 
 

DIREITO CIVIL 
 

25. No que diz respeito às associações, 
segundo o Código Civil, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Constituem-se pela união de pessoas 
que se organizem para fins econômicos 
ou não. 

(B) Compete privativamente à assembleia 
geral destituir os administradores e 
alterar o estatuto. 

(C) Entre os associados, há direitos e 
obrigações recíprocos. 

(D) Os requisitos para a admissão, 
demissão e exclusão dos associados 
não é item obrigatório no estatuto dos 
associados. 

 

26. Têm domicílio necessário, dentre outros, de 
acordo com o Código Civil: 

 

I. incapaz. 
II. servidor público. 
III. preso. 

 

É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

27. Sobre o direito das obrigações, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Nas coisas determinadas pelo gênero e 
pela quantidade, a escolha pertence 
sempre ao credor.  

(B) Em regra, a obrigação de dar coisa 
certa não abrange os acessórios dela.   

(C) Se a coisa se perder por culpa do 
devedor, responderá este pelo 
equivalente, mais perdas e danos.  

(D) Nas obrigações alternativas, a escolha 
cabe ao credor, se outra coisa não se 
estipulou.  

 

28. Acerca do adimplemento e da extinção das 
obrigações, conforme dispõe o Código Civil, 
é INCORRETO afirmar que 

 

(A) Se o pagamento consistir na tradição 
de um imóvel, ou em prestações 
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relativas a imóvel, far-se-á no lugar 
onde situado o bem. 

(B) O terceiro não interessado, que paga a 
dívida em seu próprio nome, não tem 
direito a reembolsar-se do que pagar.  

(C) Salvo disposição legal em contrário, 
não tendo sido ajustada época para o 
pagamento, pode o credor exigi-lo 
imediatamente. 

(D) O pagamento feito de boa-fé ao credor 
putativo é válido, ainda provado depois 
que não era credor. 

 

29. Sobre a extinção do contrato, é correto 
afirmar que  

 

(A) nos contratos bilaterais, nenhum dos 
contratantes, antes de cumprida a sua 
obrigação, pode exigir o implemento da 
do outro. 

(B) o distrato faz-se por forma diversa da 
exigida para o contrato.   

(C) a cláusula resolutiva tácita opera de 
pleno direito. 

(D) a parte lesada pelo inadimplemento 
pode pedir a resolução do contrato, se 
não preferir exigir-lhe o cumprimento, 
não cabendo, porém, em qualquer dos 
casos, indenização por perdas e danos.   

 

30 Com relação às várias espécies de 
contratos, é correto afirmar que  

 

(A) o comodato perfaz-se com a tradição 
do objeto.   

(B) o mútuo é o empréstimo de coisas não 
fungíveis.  

(C) na locação, morrendo o locador ou o 
locatário, transfere-se aos seus 
herdeiros a locação por tempo 
indeterminado.   

(D) a doação far-se-á sempre por 
instrumento particular. 

 

31. Aquele que, não sendo proprietário de 
imóvel rural ou urbano, possua como sua, 
por _____________ ininterrupto(s), sem 
oposição, área de terra em zona rural não 
superior a _____________ hectares, 
tornando-a produtiva por seu trabalho ou de 
sua família, tendo nela sua moradia, 
adquirir-lhe-á a propriedade. (CC, Art. 
1.239) 

 

Assinale a alternativa que preenche correta 
e respectivamente as lacunas. 
 

(A) dez anos / duzentos 
(B) um ano / cem  
(C) três anos / cinquenta  
(D) cinco anos / cinquenta 

 

32. O art. 1248, do Código Civil, estabelece 
que a acessão pode dar-se, dentre outras 
formas, por: 

 

I. formação de ilhas e aluvião. 
II. avulsão. 
III. plantações. 
 

É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I, apenas. 
(D) I, II e III. 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

33. Acerca da aplicação da lei processual no 
tempo, é correto afirmar que as leis 
processuais são de efeito 

 

(A) imediato perante os feitos pendentes, 
mas não são retroativas quanto aos 
atos já praticados, anteriormente. 

(B) imediato perante os feitos pendentes e 
retroativas quanto aos atos já 
praticados, anteriormente. 

(C) mediato perante os feitos pendentes e 
retroativas quanto aos atos já 
praticados, anteriormente. 

(D) retroativo quanto aos atos já 
praticados, anteriormente, e não 
sofrendo influência os atos futuros. 

 
34. Assinale a alternativa que apresenta o 

princípio constitucional do processo que 
busca uma obtenção dos melhores 
resultados com a máxima economia de 
esforços, despesas e tempo, a fim de 
melhorar o funcionamento da justiça no que 
tange ao tempo de julgamento dos 
processos. Um exemplo é a adoção das 
súmulas vinculantes.  

 

(A) Princípio da oralidade. 
(B) Princípio da cooperação. 
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(C) Princípio da imparcialidade do juiz. 
(D) Princípio da razoável duração do 

processo. 
 

35. O princípio da jurisdição que preceitua que 
os limites do poder jurisdicional, para cada 
justiça especial, e, por exclusão, da justiça 
comum, são os traçados pela Constituição, 
não sendo permitido ao legislador alterá-
los, nem para reduzi-los nem para ampliá-
los, é denominado princípio da 

 

(A) unidade. 
(B) indelegabilidade. 
(C) improrrogabilidade. 
(D) indeclinabilidade. 

 

36. É correto afirmar que a competência para 
ações reais imobiliárias, no que diz respeito 
à execução hipotecária, é a 

 

(A) territorial e, por isso, absoluta. 
(B) funcional e, por isso, relativa. 
(C) territorial e, por isso, relativa. 
(D) funcional e, por isso, absoluta. 

 

37. Segundo a classificação do Código 
Processual Civil, quanto aos atos 
processuais, é correto afirmar que estes 
são divididos em 

 

(A) atos da parte, atos do juiz, atos do 
escrivão e atos dos oficiais de justiça. 

(B) atos da parte, atos do juiz e atos do 
escrivão ou do chefe de secretaria. 

(C) atos da parte, atos do juiz, atos do 
escrivão, atos dos oficiais de justiça e 
atos das testemunhas. 

(D) atos dos oficiais de justiça, atos das 
testemunhas, atos dos depositários e 
atos dos peritos. 

 

38. O art. 270 do Código Processual Civil 
estabelece que as intimações realizem-se, 
sempre que possível, por  

 

(A) meio de oficial de justiça. 
(B) meio eletrônico, na forma da lei. 
(C) meio de carta com AR. 
(D) edital.  

 

39. Quando duas ou mais pessoas litigam no 
mesmo processo, em conjunto, ativa ou 
passivamente, em caso de ocorrer 

afinidade de questões por ponto comum de 
fato ou de direito, ocorre o(a) 

 

(A) litisconsórcio. 
(B) denunciação da lide. 
(C) chamamento ao processo. 
(D) o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica. 
 

40. Sobre os prazos processuais, é correto 
afirmar que  

 

(A) quando a lei for omissa, o juiz 
determinará os prazos em 
consideração à complexidade do ato. 

(B) quando a lei ou o juiz não determinar 
prazo, as intimações somente 
obrigarão a comparecimento após 
decorridos cinco dias. 

(C) será considerado intempestivo o ato 
praticado antes do termo inicial do 
prazo. 

(D) na contagem de prazo em dias, 
estabelecido por lei ou pelo juiz, 
computar-se-ão dias corridos. 

 

Boa prova! 


