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Olá, amigos e amigas do Plenus,

Este é o seu Caderno Estratégico. Este material é uma coletânea das questões mais 
importantes de provas objetivas específicas da matéria que será objeto de sua Sinopse de 
Estudos desta semana. Todas as questões são das principais bancas dos certames da sua área 
específica de estudo dos últimos quatro anos.

Tais questões são aqui apresentadas para que você possa não somente verificar 
como os temas desta matéria vêm caindo em concursos, mas, principalmente, para guiar o 
seu estudo desta semana. 

A ideia deste material é que você possa monitorar como os temas vêm caindo em 
provas, para que, ao ler a Sinopse de Estudos, saiba identificar os temas mais relevantes, po-
dendo estabelecer suas estratégias de estudo juntamente com o seu Professor Tutor.

Nossa proposta é que você resolva as questões antes de ler a Sinopse de Estudos 
(obviamente, nada impede que você faça o caminho oposto) para assim poder estrategica-
mente saber os pontos que devem ser lidos com mais atenção no material de estudos. 

Sabemos que muitos alunos preferem treinar apenas depois de estudar os temas. 
Isso evidentemente também será possível caso o aluno assim o deseje. No entanto, para 
aqueles que optarem por seguir o caminho aqui proposto (primeiro resolver as questões de 
concursos anteriores para somente depois ler a Sinopse de Estudos semanal), adiantamos 
que o treinamento dos temas estudados ocorrerá por meio das questões semanais (ainda 
inéditas em concursos, posto que foram elaboradas por nossa equipe) que disponibilizare-
mos ao longo do Curso. 

Assim sendo, nossa proposta de estudos é:

1) Resolver as questões de provas de concursos anteriores do tema de estudo se-
manal;
2) Com base na resolução de questões anteriores, estudar a Sinopse de estudos 
semanal, pois assim o seu estudo será mais atento ao que costuma cair em provas;
3) Ao longo de todo o curso, por meio das questões semanais elaboradas pelo Ouse 
ir treinando os conteúdos por meio daquilo que apostamos que será objeto de pro-
va daqui por diante.

Desse modo, não só os seus estudos como os seus treinos serão completos, foca-
dos no que costuma cair e já atentos aquilo que nosso super time de Professores aposta que 
virá nos próximos certames.

Equipe Ouse Saber.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
PETIÇÃO INICIAL, RESPOSTAS DO RÉU E REVELIA

QUESTÃO 01

Ano: 2018 / Banca: FCC / Órgão: DPE-AM / Prova: Defensor Público

A respeito do pedido e do valor da causa no novo Código de Processo Civil, 

a) há previsão expressa da possibilidade de pedido genérico em ação indenizatória por danos 
morais, razão pela qual o valor da causa poderá se limitar ao valor dos danos materiais.
b) não mais subsiste o incidente de impugnação ao valor da causa, de modo que a forma e o 
momento oportuno para impugnação pelo demandado do valor dado à causa na petição inicial 
é em preliminar de contestação. 
c) no caso de cumulação imprópria de pedidos, o valor da causa deverá ser o equivalente à 
soma do conteúdo econômico dos pedidos cumulados. 
d) há previsão expressa de que a interpretação do pedido deverá ser feita de maneira restritiva.  
e) ao juiz é vedado de ofício alterar o valor da causa atribuído pelo autor, dependendo de pro-
vocação do réu para tanto.  

QUESTÃO 02

Ano: 2017 / Banca: CESPE / Órgão: DPE-AC / Prova: Defensor Público

Em uma petição inicial em processo de conhecimento, o autor requereu que sua ação fosse 
julgada totalmente procedente, para que fosse reconhecida a impenhorabilidade do seu salá-
rio. Requereu, ainda, a condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos 
termos da lei.

Nessa situação hipotética, quanto aos pedidos formulados pelo autor da ação, assinale a opção 
correta.

a) Os pedidos são próprios de uma ação de execução de sentença.
b) Os pedidos são, respectivamente, declaratório e condenatório. 
c) O pedido imediato é uma obrigação de fazer.
d) O pedido mediato não é um bem da vida.
e) O pedido imediato é uma obrigação de não fazer.
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QUESTÃO 03

Ano: 2017 / Banca: FCC / Órgão: DPE-SC / Prova: Defensor Público

Na hipótese de ser concedida gratuidade da justiça quando do recebimento da petição inicial, 
o réu poderá impugnar esta decisão 

a) em preliminar de contestação, sem a instauração de incidente apartado.
b) por agravo de instrumento, sob pena de preclusão. 
c) mediante petição própria que instaura incidente apartado de impugnação à concessão da 
gratuidade da justiça. 
d) por simples petição, no prazo de quinze dias a partir da data da citação, sob pena de preclu-
são. 
e) por simples petição e a qualquer tempo do processo, uma vez que o deferimento da gratui-
dade não gera

QUESTÃO 04

Ano: 2016 / Banca: FCC / Órgão: DPE-BA / Prova: Defensor Público

Sobre as respostas do réu, é correto afirmar:
 
a) Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, ainda 
que não conexa com a ação principal nem com o fundamento da defesa.
b) Para o réu propor reconvenção é necessário que apresente contestação.
c) Se o réu, na contestação, deixar de alegar incompetência absoluta ou relativa, o juiz conhece-
rá de tais matérias de ofício.
d) Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protoco-
lada no foro de domicílio do réu.
e) A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito 
obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção.

QUESTÃO 05

Ano: 2018 / Banca: FCC / Órgão: DPE-AM / Prova: Defensor Público

João, por meio da Defensoria Pública, ajuizou por meio eletrônico demanda que corre pelo 
procedimento comum contra Pedro e Tiago, salientando em sua petição inicial o desinteresse 
na audiência de tentativa de conciliação. O juiz recebeu a inicial, designou a audiência prévia 
de tentativa de conciliação para o dia 29 de junho de 2018 e determinou a citação dos deman-
dados. Citado, Pedro, peticionou por meio de advogado nos autos informando seu desinteresse 
na audiência de tentativa de conciliação, em 02 de maio de 2018 (quarta-feira). Tiago constituiu 
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outro advogado e também apresentou petição informando o seu desinteresse nesta audiência 
no dia 04 de maio. Considerando como feriado somente os dias 31 de maio e 1º de junho, o pra-
zo para a contestação de Pedro se inicia na data do protocolo de petição

a) de Pedro e se encerra no dia 22 de maio de 2018.
b) de Pedro e se encerra no dia 25 de maio de 2018.
c) de Pedro e se encerra no dia 14 de junho de 2018, em razão da dobra do prazo por serem litis-
consortes passivos representados por advogados diferentes.
d) de Tiago e se encerra no dia 20 de junho de 2018, em razão da dobra do prazo por serem litis-
consortes passivos representados por advogados diferentes.
e) de Pedro e se encerra no dia 23 de maio de 2018.

QUESTÃO 06

Ano: 2018 / Banca: FCC / Órgão: DPE-AM / Prova: Defensor Público

A respeito da conciliação e da mediação, o atual Código de Processo Civil dispõe que 

a) a audiência prévia de tentativa de autocomposição deve ser dispensada nos casos em que se 
discutam direitos indisponíveis, tais como as ações envolvendo investigação de paternidade, 
divórcio e alimentos. 
b) a audiência de tentativa de conciliação ou de mediação pode ser dispensada mediante pré-
via manifestação de desinteresse de qualquer das partes quanto à solução consensual. 
c) o conciliador pode servir como testemunha em relação às tratativas entre as partes litigantes 
presenciadas em sua atuação, desde que mantenha condição de imparcialidade. 
d) as diferenças entre as espécies autocompositivas (conciliação e mediação) decorrem da dife-
rença do papel do conciliador e do mediador, e da inexistência ou existência de relação prévia 
entre as partes envolvidas no litígio. 
e) o não comparecimento injustificado do réu na audiência de tentativa de conciliação ou me-
diação acarretará na sua revelia e na sua condenação ao pagamento de multa.
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QUESTÃO 07

Ano: 2017 / Banca: CESPE / Órgão: DPE-AL / Prova: Defensor Público

No processo de conhecimento, o réu devidamente citado que, injustificadamente, não compa-
recer à audiência de conciliação

a) será considerado revel e seu ato será considerado atentatório à dignidade da justiça.
b) será sancionado com multa, cujo valor deve ser revertido em favor da União ou do estado.
c) será considerado revel e sancionado com multa, cujo valor deve ser revertido em favor da 
União ou do estado.
d) será sancionado com multa, cujo valor deve ser revertido em favor do autor.
e) terá o prazo de dez dias para manifestar seu interesse na autocomposição.

QUESTÃO 08

Ano: 2016 / Banca: CESPE / Órgão: DPE-ES / Prova: Defensor Público

Sobre conciliação e mediação, diante dos conceitos e regras do novo Código de Processo Civil:
a) No procedimento comum, o não comparecimento injustificado do réu à audiência de conci-
liação ou mediação gera a sua revelia e impõe o pagamento de multa.
b) A audiência prévia de conciliação ou mediação somente não será realizada se o autor ou o 
réu manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.
c) A conciliação seria o método mais adequado para a solução consensual para uma ação ajui-
zada como divórcio litigioso.
d) Na sua atuação, o mediador deverá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização 
de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem.
e) O conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão depor 
acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação.

QUESTÃO 09

Ano: 2018 / Banca: FCC / Órgão: DPE-MS / Prova: Defensor Público

A improcedência liminar do pedido

a) é a medida a ser imposta quando for constatada, de plano, a prescrição ou a decadência.
b) deve ser precedida, via de regra, da regular citação do demandado.
c) é permitida diante da existência de precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ou 
pelo Supremo Tribunal Federal, mas não de Tribunal de Justiça.
d) pode ser decretada com fundamento na inépcia da petição inicial.
e) caso não seja impugnada por recurso no prazo legal, produz coisa julgada meramente formal.
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QUESTÃO 10

Ano: 2018 / Banca: FCC / Órgão: DPE-MS / Prova: Defensor Público

A mediação

a) não constitui técnica adequada para a solução de demandas contra a Fazenda Pública.
b) constitui técnica de heterocomposição, uma vez que se caracteriza pela intervenção de um 
terceiro imparcial para auxiliar na resolução do conflito.
c) é inaplicável diante de um conflito que verse sobre direito indisponível.
d) da forma como é regulamentada pelo Código de Processo Civil não é a técnica adequada 
para a solução de um conflito entre pessoas que não mantinham vínculo anterior.
e) extrajudicial não encontra regulamentação na legislação federal em vigor, uma vez que ela 
cuida apenas da mediação de demandas judicializadas.

QUESTÃO 11

Ano: 2018 / Banca: FCC / Órgão: DPE-SP / Prova: Defensor Público

Humberto comparece à unidade da Defensoria Pública da cidade onde reside, no interior do 
Estado, informando que recebeu citação de uma demanda em que se discutem direitos reais 
sobre bens móveis, proposta na capital do mesmo Estado, sendo intimado no mesmo ato do 
prazo para a apresentação de resposta. Humberto discorda do pedido do autor e deseja apre-
sentar defesa. Diante desta situação, o Defensor lotado no interior do Estado deverá

a) elaborar a peça defensiva de contestação, que poderá ser protocolada no foro de domicílio 
do réu, ainda que não apresente preliminar de incompetência do juízo.
b) elaborar a peça defensiva de contestação, que somente poderá ser protocolada no foro de 
domicílio do réu se a carta precatória ainda não tiver sido devolvida ao juízo deprecante.
c) elaborar a peça defensiva de contestação, com a alegação de incompetência do juízo em pre-
liminar de contestação, hipótese em que poderá protocolar a contestação no foro de domicílio 
do réu.
d) orientar Humberto para que compareça ao atendimento da Defensoria Pública na Capital, 
onde deverão ser tomadas as medidas em sua defesa, inclusive a elaboração de contestação.
e) elaborar a peça defensiva de contestação, protocolando-a necessariamente no foro da Ca-
pital, onde está sendo processada a ação, em razão da existência de norma de competência 
absoluta quanto ao foro da situação do bem.

GABARITO: 
01 – B | 02 – B | 03 – A | 04 – D | 05 – E | 06 – D | 07- B | 08 – E | 09 – A | 10 – D | 11 - C


