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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do 
cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de 
inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferen-
tes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, 
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova 
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e 
assinado.

junho

25 25 de junho

13h10 às 16h10

30 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

S07 Procurador 40h



.
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Língua Nacional 5 questões

1. Leia o texto.

De que é feito um texto? Fragmentos originais, monta-
gens singulares, referências, acidentes, reminiscências, 
empréstimos voluntários. De que é feita uma pessoa? 
Migalhas de identificação, imagens incorporadas, 
traços de caráter assimilados, tudo (se é que se pode 
dizer assim) que se chama o eu.

Michel Schneider. Ladrões de palavras. Campinas. Editora da 
Unicamp. 1990.

Sobre o texto é correto afirmar.

1. É feita uma analogia entre a construção de um 
texto e a “construção” de uma pessoa.

2. Há, no texto, dois questionamentos. Ambos 
são respondidos pelo próprio texto.

3. As expressões sublinhadas no texto exercem 
a mesma função sintática, a saber: objeto 
indireto.

4. A frase colocada entre parênteses apresenta 
um pronome oblíquo em próclise.

5. As palavras “empréstimos e escrevêsseis” são 
acentuadas graficamente pela mesma razão: 
ambas são proparoxítonas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Classifique as orações destacadas na coluna 2 com 
as coordenadas discriminadas na coluna 1.

Coluna 1 Coordenada

1. sindética aditiva
2. sindética adversativa
3. sindética alternativa
4. sindética conclusiva
5. sindética explicativa
6. assindética

Coluna 2 Orações

( ) O médico atendia no hospital, os professores 
escreviam na biblioteca.

( ) Havia uma multidão, mas não existia tumulto.
( ) “Deixa em paz meu coração, que ele é um 

pote até aqui de mágoa”.
( ) Sou especialista, logo, só posso atender a 

casos específicos.
( ) Siga o mapa ou peça informação nos postos.
( ) O rapaz despediu-se de mim e tomou a 

estrada rumo à sua casa.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. (  )  1 • 3 • 4 • 5 • 6 • 2
b. (  )  2 • 6 • 5 • 4 • 1 • 3
c. (  )  4 • 6 • 2 • 1 • 3 • 5
d. (  )  6 • 2 • 4 • 3 • 5 • 1
e. ( X )  6 • 2 • 5 • 4 • 3 • 1

3. Assinale a alternativa em que a predicação verbal 
está corretamente identificada entre parênteses.

a. ( ) No hospital, todos gostavam dele. (intransitivo)
b. ( ) As frutas despencaram das árvores. (transitivo 

direto e indireto)
c. ( ) Os professores estavam na sala de aula. 

(de ligação)
d. ( X ) O povo não confiava mais em seu governo, 

naquele país distante. (transitivo indireto)
e. ( ) O jornal da cidade de Fraiburgo dedicou uma 

página inteira ao episódio com os grevistas. 
(transitivo direto)
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5. Identifique as afirmativas (em parênteses) verdadei-
ras ( V ) e as falsas ( F ) em cada uma das frases abaixo:

( ) Vou colocar minha rúbrica neste documento 
para que não haja fraudes. (presença de vício 
de linguagem)

( ) O policial interviu rapidamente e o tumulto 
cessou. (frase escrita de acordo com a norma 
culta)

( ) Sempre me ponho à pensar para que ser-
vem as leis neste país; vou me reportar à Sua 
Excelência, o senhor juiz, para fazer meu pro-
testo. (crase usada com correção)

( ) Enquanto não via, sofria; agora que sabe 
de tudo, sofre mais ainda, pois a consciên-
cia do erro o atormenta. (frase pontuada 
corretamente)

( ) Aos inimigos, não lhes daremos o prazer da 
vingança. (o termo sublinhado é um objeto 
indireto pleonástico)

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. (  )  V • V • F • F • V
b. ( X )  V • F • F • V • V
c. (  )  F • V • F • V • V
d. (  )  F • F • V • V • V
e. (  )  F • F • V • V • F

Temas de Atualidade 5 questões

6. Fraiburgo é famosa por seus vastos pomares de 
maçã, principalmente dos tipos:

a. ( X ) Gala e Fuji.
b. ( ) Gala e Granny Smith.
c. ( ) Arkansas Black e Granny Smith.
d. ( ) Granny Smith e Red Delicious.
e. ( ) Red Delicious e Fuji.

4. Leia o poema de Sérgio Capparelli.

Menina na janela 
A lua é uma gata branca, 
mansa, 
que descansa entre as nuvens.

O Sol é um leão sedento, 
mulambento, 
que ruge na minha rua.

[…]

Sobre o texto é correto afirmar:

1. As palavras sublinhadas são adjuntos 
adnominais.

2. As expressões “uma gata” e “um leão” são 
núcleos de predicativo dos sujeitos “lua” e 

“Sol”, respectivamente.
3. As frases “que descansa entre as nuvens” e 

“que ruge na minha rua” têm a mesma classi-
ficação, a saber: subordinadas substantivas 
apositivas.

4. A expressão “na minha rua” é um adjunto 
adverbial.

5. A expressão “entre as nuvens” é um comple-
mento do verbo “descansar”, por isso classifi-
cada como objeto direto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
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9. Em relatório das Nações Unidas, a guerra civil 
da Síria foi classificada como “grande tragédia do 
século 21”.

Sobre a Síria e esse conflito, é incorreto afirmar:

a. ( ) Apesar de ter assinado a Convenção de Armas 
Químicas, evidências apontam para o uso 
desse tipo de armamento pelo governo sírio.

b. ( X ) De caráter político, a guerra civil na Síria não 
envolve divergências religiosas.

c. ( ) Sucedendo seu pai Hafez al-Assad, Bashar al-
-Assad está à frente do governo Sírio desde 
2000.

d. ( ) Na tentativa de fugir do conflito, milhares 
de sírios buscam refúgio em outros países, 
incluindo o Brasil.

e. ( ) A guerra civil da Síria iniciou-se como uma 
revolta popular contra a forte repressão do 
líder do governo.

10. A Lei 13.185, aprovada em 6 de novembro de 
2015, institui o Programa de Combate à Intimidação 
Sistemática (bullying) que, conforme texto original, 
constitui-se “todo ato de violência física ou psicológica, 
intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evi-
dente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou 
mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-

-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação 
de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas”.

Entre as possíveis aplicações dessa lei, não caracteriza 
o bullying:

a. ( ) pilhérias.
b. ( ) insultos pessoais.
c. ( ) grafites depreciativos.
d. ( ) apelidos pejorativos.
e. ( X ) estupro.

7. Em 2016, os Jogos Olímpicos foram sediados pela 
primeira vez no Brasil, contemplando quarenta e 
duas modalidades esportivas, conforme divulgado 
pelo portal oficial do Governo Federal sobre os Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos (www.brasil2016.gov.br).

Assinale a alternativa que contém as cinco modalida-
des em que o Brasil estreou em Jogos Olímpicos na 
edição do Rio 2016:

a. ( ) Atletismo, Badminton, Esgrima, Ginástica de 
Trampolim e Rugby.

b. ( ) Basquete, Golfe, Tiro com arco, Tiro Esportivo 
e Rugby.

c. ( X ) Badminton, Ginástica de Trampolim, Golfe, 
Hóquei sobre grama e Rugby.

d. ( ) Badminton, Esgrima, Golfe, Judô e Hóquei 
sobre grama.

e. ( ) Golfe, Esgrima, Hóquei sobre grama, Nado 
Sincronizado e Rugby.

8. O rompimento da barragem de Fundão, da 
mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP 
Billinton, é considerado o pior acidente da mineração 
brasileira, com impactos ambientais incalculáveis e, 
em alguns casos, irreversíveis.

Sobre essa tragédia, assinale a alternativa correta.

a. ( ) Atingiu diversos municípios no Estado de Minas 
Gerais, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, 
resultando na destruição completa da cadeia 
alimentar do ambiente aquático do Rio Doce.

b. ( ) Atingiu apenas o município de Mariana, no 
Espírito Santo, e resultou na morte de 19 pes-
soas e em outras centenas de desabrigados.

c. ( ) Atingiu diversos municípios dos estados de 
Minas Gerais e do Espírito Santo, sem vítimas 
fatais, mas com impactos irreparáveis ao equi-
líbrio e à biodiversidade da região.

d. ( X ) Atingiu principalmente o município de 
Mariana, em Minas Gerais, e resultou na morte 
de milhares de peixes, no assoreamento de 
rios, na destruição da mata ciliar, entre outros 
danos ambientais.

e. ( ) Atingiu diversos municípios às margens do Rio 
Doce no Estado de Minas Gerais e do Espírito 
Santo, não afetando o Oceano Atlântico em 
virtude da rápida ação de contenção proposta 
pelas entidades competentes.
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Legislação Municipal 5 questões

11. Sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
do município de Fraiburgo, são requisitos básicos e 
obrigatórios para a investidura em cargo público:

1. ser brasileiro nato.
2. o gozo de direitos políticos.
3. idade mínima de dezoito anos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

12. Sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
do município de Fraiburgo, ao servidor investido em 
mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:

1. tratando-se de mandato federal ou estadual, 
ficará afastado do cargo efetivo, sem direito à 
remuneração.

2. investido no mandato de Prefeito e Vice-
Prefeito, ficará afastado do cargo efetivo, sem 
direito à remuneração.

3. investido no mandato de vereador, não 
havendo compatibilidade de horário, ficará 
afastado do cargo efetivo, sem direito à 
remuneração.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

13. Sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
do município de Fraiburgo, são também considerados 
como de efetivo exercício as licenças, os afastamentos 
e as concessões em virtude de:

1. licença à gestante, à adotante e à paternidade.
2. licença para tratamento de saúde até 5 dias.
3. licença-prêmio.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
c. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

14. Sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
do município de Fraiburgo, da sindicância poderá 
resultar:

1. direito de reparação ao servidor indevida-
mente acusado de ato ou fato.

2. aplicação de penalidade de advertência ou 
suspensão de até trinta dias.

3. arquivamento do processo administrativo 
disciplinar já instaurado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( X ) É correta apenas a afirmativa 2.
c. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
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15. Sobre o regime jurídico dos servidores públi-
cos do município de Fraiburgo, a ação disciplinar 
prescreverá:

1. em 2 anos, quanto às infrações puníveis com 
demissão qualificada.

2. em 1 ano, quanto às infrações puníveis com 
suspensão de até trinta dias.

3. em 180 dias, quanto às infrações puníveis 
com advertência.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
c. ( X ) É correta apenas a afirmativa 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

Conhecimentos Específicos 15 questões

16. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) As normas de processo civil são de aplicação 
direta e imediata aos processos eleitorais, 
trabalhistas ou administrativos.

b. ( ) Na ausência de normas de regulem fatos ou 
atos processuais civis, ser-lhes-ão aplicados 
supletiva e subsidiariamente as normas de pro-
cesso penal, naquilo em que foram compatíveis.

c. ( X ) A norma processual não retroagirá e será apli-
cável imediatamente aos processos em curso, 
respeitados os atos processuais praticados 
e as situações jurídicas consolidadas sob a 
vigência da norma revogada.

d. ( ) As normas processuais civis deverão atender 
aos fins sociais, às exigências do bem comum, 
e à promoção da dignidade da pessoa humana, 
podendo começar por iniciativa do juiz.

e. ( ) A jurisdição civil é regida pelas normas pro-
cessuais brasileiras, que afastam quaisquer 
disposições específicas mesmo que previstas 
em tratados, convenções ou acordos interna-
cionais de que o Brasil seja parte.

17. Em relação à capacidade processual, serão repre-
sentados em juízo, ativa e passivamente:

1. a herança jacente ou vacante, por procurador.
2. o espólio, pelo inventariante.
3. o Estado e o Distrito Federal, por seu governa-

dor ou procuradores.
4. o Município, por seu prefeito ou procurador.

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. ( ) São corretos apenas os itens 1 e 3.
b. ( X ) São corretos apenas os itens 2 e 4.
c. ( ) São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
d. ( ) São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.

18. Assinale a alternativa que indica corretamente o 
prazo de que dispõe a advocacia pública municipal.

a. ( X ) Prazo em dobro para todas as suas manifesta-
ções processuais, cuja contagem terá início a 
partir da intimação pessoal.

b. ( ) Prazo em dobro para contestar e em quádru-
plo para recorrer, cuja contagem terá início a 
partir da intimação pessoal.

c. ( ) Prazo em quádruplo para apresentar defesa 
e prazo em dobro para recorrer em todas as 
suas manifestações processuais, cuja conta-
gem terá início a partir da intimação.

d. ( ) Prazo em quádruplo para todas as suas mani-
festações processuais, cuja contagem terá 
início a partir da citação pessoal.

e. ( ) Prazo simples para todas as suas manifesta-
ções processuais, cuja contagem terá início a 
partir da carga dos autos.
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19. Assinale a alternativa correta em relação à suces-
são das partes e dos procuradores.

a. ( ) A parte somente poderá revogar o mandato 
outorgado a seu advogado em caso de morte 
do seu procurador.

b. ( ) Os efeitos da sentença proferida entre as par-
tes originárias não se estendem ao adquirente 
ou cessionário.

c. ( ) O adquirente ou cessionário poderá ingressar 
em juízo e suceder o alienante ou cedente, 
podendo, inclusive, repetir atos processuais já 
praticados.

d. ( X ) A alienação da coisa ou do direito litigioso por 
ato entre vivos, a título particular, não altera a 
legitimidade das partes.

e. ( ) O adquirente ou cessionário não poderá inter-
vir no processo na qualidade litisconsorcial 
do alienante ou cedente, sem que consinta a 
parte contrária.

20. Assinale a alternativa correta acerca do valor da 
causa.

a. ( ) O valor da causa quando se referir a presta-
ções vincendas deverá ser igual a uma presta-
ção anual.

b. ( ) É vedado ao juiz corrigir de ofício o valor da 
causa atribuído pelo autor.

c. ( ) A impugnação ao valor da causa atribuída 
pelo autor deverá ser apresentada simultane-
amente com um dos meios de defesa escolhi-
dos pelo réu, sob pena de preclusão.

d. ( ) A causa que não possua valor econômico ime-
diatamente aferível não precisará ser valorada.

e. ( X ) O valor da causa na ação em que os pedidos 
são alternativos será o de maior valor.

21. Considera-se proposta a ação quando:

a. ( ) o juiz determinar a citação.
b. ( ) o réu for devidamente citado.
c. ( X ) a petição inicial for protocolada.
d. ( ) o autor pagar as custas e os emolumentos.
e. ( ) o réu, mesmo que não citado, comparecer nos 

autos e se manifestar.

22. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) O ônus da impugnação especificada dos fatos 
não se aplica ao advogado público, ao defen-
sor público e ao curador especial.

b. ( ) Somente é lícito ao réu arguir, na contestação, 
ser parte ilegítima ou não ser o responsável 
pelo prejuízo invocado, quando puder indicar 
imediamente o sujeito passivo da relação 
jurídica discutida.

c. ( ) Ao se manifestar especificamente sobre todas 
as alegações de fatos constantes na inicial, é 
vedado ao réu deduzir novas alegações após 
apresentada a contestação.

d. ( X ) Havendo alegação de incompetência relativa 
ou absoluta, a contestação poderá ser proto-
colada no foro de domicílio do réu, fato que 
será imediatamente comunicado ao juiz da 
causa, preferencialmente por meio eletrônico.

e. ( ) Conhecendo de ofício a convenção de arbi-
tragem, o juiz determinará a suspensão da 
realização da audiência de conciliação ou de 
mediação, se tiver sido designada.

23. Assinale a alternativa correta sobre a antecipação.

a. ( ) A tutela de urgência poderá ser concedida 
liminarmente, contudo, após apresentada a 
justificação prévia pela parte adversa.

b. ( X ) A tutela de urgência de natureza antecipada 
não será concedida quando houver perigo de 
irreversibilidade dos efeitos da decisão.

c. ( ) A parte não poderá ser responsabilizada pelo 
prejuízo que a efetivação da tutela de urgên-
cia causar à parte adversa.

d. ( ) Para a concessão da tutela de urgência, o juiz 
exigirá caução real ou fidejussória idônea para 
ressarcir os danos que a outra parte possa vir 
a sofrer.

e. ( ) Demonstrado o perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo o juiz concederá a 
tutela de urgência requerida pela parte.
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24. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o 
juiz, independentemente da citação do réu, julgará 
liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

1. enunciado de súmula do Supremo Tribunal 
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.

2. acórdão proferido pelo Supremo Tribunal 
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça 
em julgamento de recursos repetitivos.

3. entendimento firmado em incidente de reso-
lução de demandas repetitivas ou de assun-
ção de competência.

4. enunciado de súmula de tribunal de justiça 
sobre direito local.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

25. Assinale a alternativa correta sobre a produção 
antecipada de prova.

a. ( X ) A produção antecipada da prova não previne 
a competência do juízo para a ação que venha 
a ser proposta.

b. ( ) Cabe ao autor escolher o foro competente 
para a produção antecipada da prova.

c. ( ) Produzidas as provas requeridas pelo autor, os 
autos permanecerão em cartório e serão pos-
teriormente remetidos para arquivamento no 
juízo de domicílio do réu.

d. ( ) O réu querendo, após devidamente citado, 
poderá apresentar defesa ou recurso contra 
os atos praticados durante o procedimento de 
produção da prova antecipada.

e. ( ) Ao final da produção antecipada da prova 
o juiz se pronunciará sobre a ocorrência ou 
a inocorrência do fato, devendo a sentença 
abordar as consequências jurídicas das provas.

26. Assinale a alternativa correta sobre a sentença.

a. ( ) Após publicada a sentença, o juiz somente 
poderá alterá-la por meio de embargos de 
declaração.

b. ( X ) A decisão judicial deve ser interpretada a par-
tir da conjugação de todos os seus elementos 
e em conformidade com o princípio da boa-fé.

c. ( ) As decisões interlocutórias estão dispensa-
das de fundamentação, bastando para tanto 
o juiz se limitar a invocar precedente ou 
enunciado de súmula que se ajusta ao seu 
convencimento.

d. ( ) Cabe ao juiz na parte dispositiva da sentença 
analisar as questões de fato e de direito apre-
sentadas pelas partes ao longo da instrução.

e. ( ) O juiz, ao conhecer a causa, poderá proferir 
decisão de natureza diversa da pedida, bem 
como condenar a parte em quantidade 
superior ou em objeto diverso do que lhe 
foi demandado, desde que justifique o seu 
convencimento.

27. Assinale a alternativa correta sobre recursos.

a. ( ) É vedada a concessão de efeito suspensivo 
aos recursos extraordinário e especial.

b. ( ) Na hipótese de interposição conjunta de 
recurso extraordinário e recurso especial, os 
autos serão analisados primeiro pelo Supremo 
Tribunal Federal.

c. ( ) Cabe agravo interno contra a decisão que não 
conhecer recurso extraordinário pela ausência 
de repercussão geral da questão constitucio-
nal nele versada.

d. ( X ) O Supremo Tribunal Federal ou o Superior 
Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício 
formal de recurso tempestivo ou determinar 
sua correção, desde que não o repute grave.

e. ( ) O recorrente deverá demonstrar, de forma 
expressa e inequívoca, a existência de reper-
cussão geral quando o seu recurso impugnar 
acórdão que contrarie súmula ou jurisprudên-
cia dominante do Supremo Tribunal Federal.
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28. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) A apelação interposta pela parte sucumbente 
deverá ser dirigida ao juízo de segundo grau.

b. ( ) Recebido o recurso de apelação no tribunal 
ser-lhe-á atribuído efeito suspensivo.

c. ( ) A apelação devolverá ao tribunal o conheci-
mento de toda a matéria incontroversa discu-
tida em primeiro grau.

d. ( ) Cabe apelação das decisões interlocutórias 
que decidirem questão incidente no processo 
de execução.

e. ( X ) As questões de fato não propostas no juízo 
inferior poderão ser suscitadas na apelação, 
se a parte provar que deixou de fazê-lo por 
motivo de força maior.

29. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Cabe agravo de instrumento contra os despa-
chos proferidos pelo juiz.

b. ( ) A decisão proferida pelo juiz deverá ser 
impugnada na sua totalidade.

c. ( X ) A parte que aceitar expressa ou tacitamente a 
decisão não poderá recorrer.

d. ( ) O prazo para interpor os recursos e para res-
ponder-lhes é de quinze dias.

e. ( ) A renúncia ao direito de recorrer somente será 
homologada após a manifestação expressa da 
outra parte.

30. Assinale a alternativa correta em relação à 
competência.

a. ( X ) A ação fundada em direito real sobre bens 
móveis será proposta, em regra, no foro de 
domicílio do réu.

b. ( ) Havendo dois ou mais réus com diferentes 
domicílios, serão demandados no foro de 
domicílio do autor.

c. ( ) A ação fundada em direito pessoal será pro-
posta no foro do domicílio do autor.

d. ( ) Em havendo mais de um domicílio, será com-
petente o foro em que o réu houver declarado 
como o de sua residência.

e. ( ) A execução fiscal deverá ser proposta unica-
mente no foro de domicílio do réu.
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