CÂMARA DE VEREADORES
DO MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA
CONCURSO PÚBLICO Nº01/2017

CARGO: ADVOGADO
CANDIDATO (A): ______________________________________________

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:
✓ Comunicar-se com outros candidatos.
✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
✓ Sair com material referente à prova.
✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). Apenas
01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe
nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou
lápis.
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese
alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – 40 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Processo Seletivo.
11. A duração da prova será de Quatro Horas.

Anote aqui seu Gabarito.
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Leia o texto e responda as próximas quatro
questões:

(linhas 1 e 2). O termo destacado está
conjugado no presente do indicativo. Caso
o tempo e modo verbais de “tentam”
fossem alterados para o pretérito
imperfeito do indicativo, é correto afirmar
que a substituição correta seria:
a)
b)
c)
d)

Tentaram.
Tentarão.
Tentariam.
Tentavam.

04. “A correção do gene foi feita utilizandose uma técnica semelhante à Crispr...”
(linhas 11 e 12). A utilização da crase na
frase é justificada pela seguinte regra
gramatical:

01. “...os chineses anunciaram terem sido
os primeiros a utilizar a edição de DNA
para
curar
uma
doença, mas
o
experimento foi feito em um embrião.”
(linhas 4 a 7). O emprego da vírgula no
trecho foi utilizado para:
a) Separar elementos que exercem a
mesma função sintática.
b) Separar orações.
c) Separar o aposto.
d) Separar elementos repetidos.
02. “... ferramenta recente que permite a
edição precisa do genoma e tem causado
uma verdadeira revolução na ciência.”.
(linhas 12 a 14). Assinale a alternativa que
acentuada
pela
mesma
regra
de
acentuação da palavra destacada.
a)
b)
c)
d)

“edição” (linha 5)
“é” (linha 15)
“cópias” (linhas 10)
“proteínas” (linha 17)

03. “... cientistas tentam editar um gene
dentro do corpo de uma pessoa (...)”

a) É obrigatório o uso de crase em
locuções adverbiais formadas por
preposição e palavra feminina.
b) Há a contração entre preposição “a”
exigida pela palavra “semelhante” e
artigo definido “a”.
c) É obrigatório o uso de crase em
locuções prepositivas, como em “à
Crispr”.
d) É obrigatório o uso de crase em
locuções conjuntivas, como em “à
Crispr”.
05. “Minha avó faz uma geléia de morango
maravilhosa!”. Sobre o Novo Acordo
Ortográfico, assinale a alternativa correta:
a) A palavra destacada permanece com
o acento agudo, assim como a palavra
“ideia”.
b) A palavra destacada perdeu o acento
agudo, assim como a palavra “anzóis”.
c) A palavra permanece com o acento
agudo, pois o acento não cai se incide
em ditongos em sílabas tônicas de
palavras oxítonas.
d) A palavra destacada perdeu o acento
agudo, pois, segundo a regra, os
ditongos abertos tônicos perdem o
acento agudo quando caem na
penúltima sílaba.

06. “- Nem banho tomei, ela esclarecia.”. A
frase é um claro exemplo de discurso
direto. Transpondo-a para o discurso
indireto, tem-se: “Ela esclarecia que nem
banho tinha tomado.”. Com base nisso, é
correto afirmar que a transposição
ocorrida foi:
a) O emprego de um advérbio de lugar no
discurso direto, enquanto que no
discurso indireto isso não ocorreu.
b) O emprego de um pronome
demonstrativo de 3ª pessoa no
discurso direto, enquanto que no
discurso indireto isso não ocorreu.
c) No discurso direto o verbo ter sido
enunciado no modo imperativo,
enquanto que no discurso indireto ele
foi enunciado no modo subjuntivo.
d) No discurso direto o verbo ter sido
enunciado no pretérito perfeito,
enquanto que no discurso indireto ele
foi enunciado no pretérito mais-queperfeito.
07. Analise a figura abaixo. É correto
afirmar que o valor de x é igual a:
𝟏

Dado: 𝐬𝐢𝐧 𝟑𝟎° = 𝟐 ; 𝐜𝐨𝐬 𝟑𝟎° =

√𝟑
√𝟑
; 𝐭𝐚𝐧 𝟑 .
𝟐

a) 15
b)

√3
10

c) 10√3
d) 15√3
08. Uma padaria em três meses vendeu
2230 pães. É sabido que no segundo mês
a padaria superou em 350 unidades o
número de pães vendidos no primeiro mês.
Já no terceiro mês foram vendidos 120
pães a menos que o mês anterior. Com
base nisso, é correto afirmar que o número

de pães vendidos no primeiro mês é igual
a:
a)
b)
c)
d)

350
460
550
575

09. Com base nos números primos,
analise.
I- O número 5 é um número primo,
pois é divisível por 1 e 5;
II- O número 1 não é um número
primo, pois é divisível por 1, somente, ou
seja, não tem dois divisores distintos;
III- Os números 16 e 25 são primos
entre si.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

10. Com base nas progressões, analise:
I- Uma Progressão Aritmética (PA)
é uma sequência de números na qual
a diferença entre
dois
números
sucessivos é constante. A essa constante
dá-se o nome de razão da PA;
II- Uma Progressão Geométrica
(PG) é uma sequência de números na qual
o
quociente
entre
dois
números
sucessivos é constante. A essa constante
dá-se o nome de razão “q” da PG;
III- A fórmula do termo geral de uma
PG é 𝒂𝒏 = 𝒂𝟏 ∗ 𝒒𝒏−𝟏 .
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

11. Qual o montante obtido de uma
aplicação de R$ 1.500,00 durante 3 meses
a uma taxa de juro composto de 10% ao
mês?
a) R$ 1.560,00
b) R$ 1.900,00
c) R$ 1.994,20

d) R$ 1.996,50
12. Acerca dos conhecimentos sobre
geometria, analise:
I- Em prismas retos, todas as faces
laterais são retângulos e as bases são
polígonos congruentes e paralelos. Se as
bases forem polígonos regulares, o prisma
é dito regular;
II- As pirâmides possuem as faces
laterais em forma de triângulo e a base é
formada por um polígono. Pirâmides retas
possuem todas as suas arestas laterais
congruentes. Se o polígono da base de
uma pirâmide reta for regular, a pirâmide é
dita regular;
III- Cone circular reto é aquele em
que a projeção ortogonal do vértice sobre
o plano que contém a base recai sobre o
centro da base.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

13. De acordo com o que prevê a
Resolução nº. 05/92, que estabelece o
Regimento Interno da Câmara Municipal de
Vereadores de Romelândia/SC, acerca do
exercício da vereança, nos termos do art.
81, “Sempre que o Vereador cometer,
dentro do recinto da Câmara, excesso que
deva ser reprimido, o Presidente
conhecerá do fato e tomará as
providências seguintes, conforme a
gravidade:
Indique a alternativa incorreta:
a) Cassação da Palavra.
b) Determinação para retirar-se do plenário.
c) Proposta de Cassação de mandato de
acordo com a legislação vigente.
d) Suspensão temporária e prestação
pecuniária.
14. Nos termos do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Vereadores de

Romelândia/SC, acerca das deliberações,
analise as proposições abaixo:
( ) O processo de votação simbólico consiste
em simples contagem de voto a favor ou
contra a proposição, mediante convite do
presidente aos vereadores para que
permaneçam sentados ou se levantem,
respectivamente;
( ) O processo de votação simbólico somente
será utilizado como exceção apenas em
matérias simples assim definidas pela lei,
diante de sua singeleza e imprecisão.
( ) Enquanto não haja proclamado o resultado
da votação, o Vereador que já tenha votado
poderá retificar o seu voto.
( ) É defeso o processo de votação secreto,
eis que o princípio da publicidade possui
aplicação impositiva em qualquer sufrágio
legislativo.
Considerando as proposições acima como
Verdadeira (V) ou Falsa (F), assinale a
alternativa que apresenta a sequência
correta:
a) V, F, V, F.
b) V, V, F, F.
c) F, V, F, V.
d) V, V, F, V.
15. O Regimento Interno da Câmara
Municipal
de
Vereadores
de
Romelândia/SC, somente poderá ser
alterado, reformado ou substituído pelo
voto da maioria absoluta dos membros da
edilidade, mediante proposta, exceto:
a) De um terço no mínimo, dos Vereadores.
b) De uma das Comissões da Câmara.
c) Da mesa da Câmara.
d) Do Presidente da Câmara ou do prefeito.
16. Segundo prevê a Lei Orgânica do
Município de Romelândia/SC, julgue as
alternativas abaixo e assinale a incorreta:

“As contas da administração direta e
indireta municipal serão submetidas ao
sistema de controle externo mediante
encaminhamento ao Tribunal de Contas do
Estado e à Câmara Municipal, nos prazos
seguintes:
a) Até 15 de janeiro, as leis estabelecendo o
plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e
o Orçamento anual em vigor.
b) Até trinta dias subsequentes ao mês
anterior, o balancete mensal.
c) Até o dia 28 de fevereiro do exercício
seguinte o Balanço anual.
d) O Poder Executivo publicará até quinze
dias após o encerramento de cada semestre
relatório resumido da execução orçamentária.
17. Em relação às Receitas Tributárias
Repartidas, nos termos da Lei Orgânica do
Município de Romelândia/SC, é correto
afirmar que pertence ao Município, afora:
a) 50% do produto da arrecadação do imposto
da União sobre a propriedade territorial rural
relativamente aos imóveis nele situados.
b) 50% do produto da arrecadação do imposto
do Estado sobre a propriedade de veículos
automotores licenciados em seu território.
c) O produto da arrecadação do imposto da
União sobre renda e proventos de qualquer
natureza incidentes na fonte, sobre
rendimentos pagos a qualquer título, por ele,
suas autarquias e, pelas fundações que
instituir e mantiver.
d) 30% do produto da arrecadação do imposto
do Estado sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal de comunicação, ICMS,
oriunda de seu território.
18. Analise o trecho e assinale a alternativa
que completa corretamente a lacuna:

A ___________ (1896-1897) foi um dos
maiores conflitos de ordem social dos
anos iniciais da República. O mesmo teve
como cenário a região nordestina, a qual
sofria com uma série de problemas no final
do século XIX: secas, crises de
abastecimento, violência, miséria e
descaso do governo federal.
a)
b)
c)
d)

Era Vargas.
Guerra de Canudos.
Revolta da Cachaça.
Revolta da Chibata.

19. Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE):
I- O estado de menor extensão
territorial é o Sergipe;
II- O maior município brasileiro em
extensão é Altamira, que fica no Pará;
III- O maior estado brasileiro em
extensão é o Amapá, com 1.559.159,148
quilômetros quadrados.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

20. O acordo internacional entre os países
integrantes da Organização das Nações
Unidas (ONU), firmado com o objetivo de
se reduzir a emissão de gases causadores
do efeito estufa e o consequente
aquecimento global é conhecido como:
a)
b)
c)
a)

Protocolo de Paris.
Acordo de Berlim.
Protocolo de Kyoto
Efeito borboleta.

21.
Considerando
os
aspectos
estabelecidos na lei 8.429/92 que trata
dos
atos
de
improbidade
administrativa, assinale a alternativa
correta:
a) A comissão processante dará
conhecimento apenas ao Ministério
Público
da
existência
de
procedimento administrativo para

apurar a prática de ato de
improbidade.
b) O Ministério Público deverá,
independentemente
de
requerimento,
designar
representante para acompanhar o
procedimento administrativo.
c) Havendo fundados indícios de
responsabilidade, a comissão
deverá
requerer
ao
juízo
competente a decretação do
sequestro dos bens do agente ou
terceiro que tenha enriquecido
ilicitamente ou causado dano ao
patrimônio público.
d) A ação principal, que terá o rito
ordinário, será proposta pelo
Ministério Público ou pela pessoa
jurídica interessada, dentro de
trinta dias da efetivação da medida
cautelar.
22. Acerca do Capítulo IV da lei 8.666/93
que
trata
das
“Sanções
Administrativas e da Tutela Judicial” é
incorreto afirmar que:
a) Da sentença proferida pelo juiz
quanto aos crimes definidos na lei
8.666/93,
cabe
apelação,
interponível no prazo de 5 (cinco)
dias.
b) A declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a
Administração Pública é de
competência exclusiva do Ministro
de Estado, do Secretário Estadual
ou Municipal, conforme o caso,
facultada a defesa do interessado,
no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista.
c) Recebida a denúncia dos crimes
definidos na lei 8.666/93 e
notificado o requerido, terá este o
prazo de 15 (quinze) dias para
apresentação de defesa escrita,
contado da data da notificação,
podendo
juntar
documentos,
arrolar as testemunhas que tiver e
indicar as demais provas que
pretenda produzir.

d) A pena imposta será acrescida da
terça parte, quando os autores dos
crimes previstos na lei 8.666/93
forem ocupantes de cargo em
comissão ou de função de
confiança em órgãos ou entidades
da Administração Pública.
23.
A
respeito
das
ações
constitucionais para garantir os
direitos fundamentais, é correto
afirmar que:
a) Pessoa jurídica não pode impetrar
habeas corpus.
b) O mandado de segurança é
gratuito.
c) Não cabe liminar em mandado de
injunção.
d) A impetração do habeas data
possui prazo prescricional.
24. Compete à União, aos Estados e ao
Distrito
Federal
legislar
concorrentemente sobre:
a)
b)
c)
d)

Custas dos serviços forenses.
Políticas de seguros.
Seguridade Social.
Diretrizes de educação nacional.

25. No que se refere ao Poder
Executivo, é correto afirmar que:
a) Se nenhum candidato alcançar
maioria absoluta na primeira
votação, far-se-á nova eleição em
até sessenta dias após a
proclamação
do
resultado,
concorrendo os três candidatos
mais votados e considerando-se
eleito aquele que obtiver a maioria
dos votos válidos.
b) Se, decorridos dez dias da data
fixada para a posse, o Presidente
ou o Vice-Presidente, salvo motivo
de força maior, não tiver assumido
o cargo, este será declarado vago.
c) Compete
privativamente
ao
Presidente da República sancionar,
promulgar e fazer publicar as leis,

bem como expedir instruções e
decretos autônomos para sua fiel
execução.
d) O Presidente da República poderá
delegar o provimento e a extinção
dos cargos públicos federais, na
forma da lei.
26. Com referência a organização do
Poder Judiciário, é correto afirmar que:
a) Lei especial, de iniciativa do
Supremo Tribunal Federal, disporá
sobre o Estatuto da Magistratura.
b) O Supremo Tribunal Federal, o
Conselho Nacional de Justiça e os
Tribunais Superiores exercem
função jurisdicional e possuem
sede na Capital Federal.
c) Compete
privativamente
aos
tribunais eleger seus órgãos
diretivos
e
elaborar
seus
regimentos
internos
dispondo
sobre a competência e o
funcionamento dos respectivos
órgãos
jurisdicionais
e
administrativos.
d) Os tribunais elaborarão suas
propostas orçamentárias dentro
dos
limites
estipulados
conjuntamente com os demais
Poderes na lei orçamentária anual.
27. Acerca do Processo Legislativo e
do Controle de Constitucionalidade, é
correto afirmar que:
a) Não se admite, no sistema
brasileiro, o controle jurisdicional
de constitucionalidade material de
projetos de lei.
b) Compete
privativamente
ao
Superior Tribunal de Justiça propor
lei para a criação ou extinção dos
Tribunais de Justiça.
c) Nos projetos de lei sobre
organização
dos
serviços
administrativos da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal,
dos Tribunais Federais e do
Ministério Público podem ocorrer

emendas
parlamentares
que
resultem em aumento de despesa.
d) No estado de defesa, estado de
sítio e intervenção federal as
propostas
de
emenda
à
Constituição não poderão ser
apresentadas,
discutidas
e
votadas.
28. Em relação aos princípios
direcionados à Administração Pública,
é correto afirmar que:
a) Dentro da análise específica das
situações
administrativas,
o
princípio da supremacia do
interesse público é um conceito
jurídico indeterminado.
b) O princípio da sindicabilidade
busca ampliar o controle dos atos
administrativos
abrangendo
a
autotutela, bem como o controle
judicial, o controle externo e o
controle interno.
c) De acordo com o princípio da
precaução, em caso de risco de
danos graves e degradação
ambientais, medidas preventivas
devem ser adotadas de imediato,
desde que haja certeza científica
absoluta.
d) Na moralidade administrativa,
principio previsto expressamente
na
Constituição
Federal,
é
imprescindível verificar a intenção
do administrador público.
29. Considerando a classificação dos
órgãos públicos, é correto afirmar que:
a) Os
órgãos
superiores
são
originários
diretamente
da
Constituição
Federal
e
representativos dos três Poderes.
b) Os órgãos burocráticos são
aqueles que estão a cargo de uma
coletividade de pessoas ordenadas
horizontalmente.
c) Os órgãos unitários são aqueles
cujas atuações e decisões mais

importantes
encontram-se
centralizadas em um único agente.
d) Os órgãos superiores detêm poder
de direção, controle e comando,
mas não possuem autonomia
administrativo-financeira.
30. Sobre os atos administrativos,
analise os itens a seguir e assinale a
opção correta:
I- O requisito da presunção de
legitimidade alcança todos os atos da
Administração, exceto os de direito
privado, pois se trata de prerrogativa
inerente ao Poder Público;
II- Os efeitos atípicos dos atos
administrativos se dividem em efeitos
prodrômicos e efeitos reflexos;
IIIA
finalidade
do
ato
administrativo distingue-se, quanto ao
resultado, em efeito jurídico geral ou
mediato, que é a satisfação do
interesse público, e em efeito jurídico
específico ou imediato, que se refere ao
resultado concreto do ato.
a) Apenas o item I está correto.
b) Os itens II e III estão corretos,
apenas.
c) Os itens I e II estão corretos,
apenas.
d) Todos os itens estão corretos.
31.
As
parcerias
formadas
exclusivamente
por
entes
da
Federação, com personalidade jurídica
de direito público, criadas mediante
autorização legislativa, para a gestão
associada de serviços públicos, são
denominadas:
a)
b)
c)
d)

Autarquias transfederativas.
Associações confederativas.
Convênios interfederativos.
Associações
civis
sem
lucrativos.

fins

32. São princípios que regem os
serviços públicos:

a) Continuidade,
generalidade
e
modicidade.
b) Não
confisco,
atualidade
e
anualidade.
c) Mutabilidade, comutatividade e
consensualidade.
d) Cortesia, segurança e anualidade.
33. Omitir, em documento público ou
particular, declaração que dele devia
contar, ou nele inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato jurídico
relevante, caracteriza crime de:
a) Falsificação de documento público
ou particular.
b) Uso de documento falso.
c) Falsidade ideológica.
d) Supressão de documento.
34. Se o funcionário público, embora
não tendo a posse do dinheiro, valor ou
bem, o subtrai, ou concorre para que
seja subtraído, em proveito próprio ou
alheio, valendo-se de facilidade que lhe
proporciona
a
qualidade
de
funcionário, comete o crime de:
a)
b)
c)
d)

Peculato-apropriação.
Peculato-desvio.
Peculato-culposo.
Peculato-furto.

35. Assinale a alternativa que descreve
corretamente um dos crimes contra as
finanças públicas:
a) Ordena, autoriza ou realiza
operação de crédito, interno ou
externo com inobservância de
limite, condição ou montante
estabelecido em resolução do
Congresso Nacional.
b) Ordenar, autorizar ou executar ato
que acarrete aumento de despesa
total com pessoal, nos cento e
oitenta dias anteriores ao final do
mandato ou da legislatura.

c) Ordenar ou autorizar a liquidação
em restos a pagar, de despesa que
não tenha sido previamente
empenhada ou que exceda limite
estabelecido em lei.
d) Ordenar ou autorizar à assunção
de obrigação, nos três últimos
bimestres do último ano do
mandato ou legislatura, cuja
despesa não possa ser paga no
mesmo exercício financeiro.
36. Considerando o art. 5° da lei 10.028,
constitui infração administrativa contra
as leis de finanças públicas, exceto:
a) Deixar de divulgar ou de enviar ao
Poder Legislativo, apenas, o
relatório de metas fiscais, nos
prazos e condições estabelecidos
em lei.
b) Propor lei orçamentária anual que
não contenha as metas e gestão
fiscal na forma da lei.
c) Deixar de expedir lei determinando
limitação
de
empenho
e
movimentação financeira, nos
casos e condições estabelecidos
em decreto.
d) Deixar de ordenar ou de promover,
na forma e nos prazos da lei, a
execução de medida para a
redução do montante da despesa
total com pessoal que houver
excedido a repartição por Poder do
limite máximo.
37. Assinale a alternativa correta no
que se refere à ação penal:
a) A queixa, quando a ação penal for
privativa do ofendido, não poderá
ser aditada pelo Ministério Público.
b) Nas ações penais públicas, a
representação será irretratável,
depois de oferecida a denúncia.
c) A renúncia ao exercício do direito
de queixa, em relação a um dos
autores do crime, poderá ser
movida de forma seletiva contra
apenas alguns desses autores.

d) Nas ações penais públicas, o
inquérito é indispensável para o
oferecimento da denúncia se com a
representação forem oferecidos
elementos
que
habilitem
a
promover a ação penal.
38. É correto afirmar que o juiz, ao
proferir sentença condenatória:
a) Aplicará medida de segurança, se
cabível.
b) Ordenará a cessação das medidas
cautelares
e
provisoriamente
aplicadas.
c) Fixará valor mínimo para reparação
dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos
pelo ofendido.
d) Determinará se a sentença deverá
ser publicada na íntegra sem
designar o jornal em que será feita
a publicação, devendo ser apenas
em diário oficial.
39. Em consonância com o Novo
Código de Processo Civil, em relação
ao litisconsórcio, é correto afirmar que:
a) O litisconsórcio será necessário por
disposição de lei ou quando, pela
natureza da relação jurídica
controvertida, a eficácia
da
sentença pode depender da
citação de todos que devam ser
litisconsortes.
b) O litisconsórcio será simples
quando, pela natureza da relação
jurídica, o juiz tiver de decidir o
mérito de modo uniforme para
todos os litisconsortes.
c) Os
litisconsortes
serão
considerados, em suas relações
com a parte adversa, como
litigantes distintos, inclusive no
litisconsórcio unitário, caso em que
os atos e as omissões de um
prejudicarão ou beneficiarão os
demais.
d) Nos casos de litisconsórcio ativo
necessário,
o
juiz
poderá

determinar ao autor que requeira a
citação de todos que devam ser
litisconsortes, dentro de 10 (dez)
dias, sob pena de extinção do
processo.
40. Em relação ao cumprimento da
sentença disposto no Novo Código de
Processo Civil, analise os itens a seguir
e assinale a alternativa correta:
I- O cumprimento da sentença não
poderá ser promovido em face do fiador,
do coobrigado ou do corresponsável que
não tiver participado da fase de
conhecimento;
II- A decisão homologatória de
autocomposição judicial é considerada
título executivo judicial;
III- A decisão judicial transitada em
julgado poderá ser levada a protesto, nos
termos da lei, depois de transcorrido o
prazo de 15 (quinze) dias para pagamento
voluntário.
a) Apenas o item I está correto.
b) Os itens II e III estão corretos,
apenas.
c) Os itens I e II estão corretos,
apenas.
d) Todos os itens estão corretos.

