
     

 

CadernodeProva.com.br 
Raio-X da 1ª fase do Exame de Ordem – Parte IV 

Direito Processual Civil 

   

Olá, leitor! 

Nessa semana, o estudo será a respeito do processo civil. Apesar de o atual CPC estar em 

vigor há pouco tempo, é possível identificar, com certa cautela, os assuntos de maior 

interesse da FGV no Exame de Ordem. 

No entanto, antes de qualquer coisa, preciso explicar como funciona o levantamento dos 

assuntos mais cobrados. 

Nas publicações anteriores, o leitor deve ter percebido que sempre desconsidero os 

Exames de Ordem 2010.2 e 2010.3, os dois primeiros aplicados pela FGV.  Há um motivo. 

Antes da FGV, o Exame de Ordem era aplicado pelo CESPE. Nas primeiras provas da atual 

banca – em especial, nas duas primeiras -, é possível perceber que a FGV tentou manter o 

perfil do CESPE. Em Direito Penal, por exemplo, caiu uma questão da Lei nº 9.613/98 

(Lavagem de Dinheiro), tema incomum na prova atual, mas que caía com frequência na 

prova CESPE. 

Por esse motivo, não é interessante a inclusão das duas primeiras provas, pois poderia 

contaminar o levantamento do que mais cai. 

Ademais, há as reaplicações, quando a primeira fase teve de ser novamente feita em uma 

determinada cidade (aconteceu em Salvador e em outros locais). Em algumas reaplicações, 

a FGV manteve o padrão de assuntos mais cobrados. Em outras, as questões ficaram fora 

da curva. Por isso, também foram deixadas de fora as reaplicações. 

Por fim, ao definir os assuntos com maior probabilidade, estabeleço algo que chamarei de 

tendência. Se analisadas todas as provas, o leitor perceberá que a FGV, ao longo dos anos, 

passou a ter preferência por alguns assuntos. Para que o estudo realmente funcione, faço 

da seguinte forma: 

(1) Em um primeiro passo, seleciono, aleatoriamente, um “bloco de provas” (por 

exemplo, do XVI ao XXVI). 

(2) Feito o levantamento do que mais cai, comparto os resultados com a última prova 

aplicada (atualmente, a do XXVII Exame de Ordem). 
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(3) A operação é repetida várias vezes, com combinações diferentes, para delimitar o 

momento em que o atual perfil de prova teve início. 

Com o passo a passo acima, consigo um número estatístico mais seguro. Evidentemente, 

há o risco de a banca mudar o perfil – isso pode ocorrer a qualquer momento -, o que 

causaria o comprometimento do estudo, pois teríamos de aguardar a realização de 

algumas provas para descobrir o novo perfil. 

Quanto ao estudo do CPC, há um problema adicional. Por ser uma lei recente, o perfil 

ainda não está muito bem delineado. De qualquer forma, após o cruzamento de dados 

(acima explicado), optei por adotar o XVIII Exame de Ordem como marco inicial do 

levantamento. A seguir, os resultados. 

 Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das 10 provas analisadas, em 7 havia uma pergunta a respeito de qual seria o recurso 

cabível em determinada hipótese. Somadas, das 66 questões, 12 tratavam sobre recursos. 

Cumprimento de sentença e ação de execução 

 

 

XXI 

 

 

 

XIX Exame de 

Ordem 

Das 6 questões, 

2 tratavam 

sobre recursos 

cabíveis em 

um exemplo 

concreto. 

XXI Exame de 

Ordem 

Havia 1 

questão a 

respeito de qual 

recurso seria 

cabível em 

determinada 

hipótese. 

XXII Exame de 

Ordem 

Havia 2 

questões a 

respeito de qual 

recurso seria 

cabível em 

determinada 

hipótese. 

XXIII Exame de 

Ordem 

Havia 1 

questão a 

respeito de qual 

recurso seria 

cabível em 

determinada 

hipótese. 

XXIV Exame de 

Ordem 

Havia 1 

questão a 

respeito de qual 

recurso seria 

cabível em 

determinada 

hipótese. 

XXVI Exame de 

Ordem 

Havia 1 

questão a 

respeito de qual 

recurso seria 

cabível em 

determinada 

hipótese. 

XXVII Exame de 

Ordem 

Havia 1 questão 

a respeito de 

qual recurso 

seria cabível em 

determinada 

hipótese. 

XVII Exame de 

Ordem 

Foram 

cobradas 2 

questões de 

cumprimento 

de sentença e 1 

de execução de 

título. 

XXI Exame de 

Ordem 

Caiu 1 questão 

de execução de 

título. 

XXII Exame de 

Ordem 

Caiu 1 questão 

de execução de 

título. 

 

XXIII Exame 

de Ordem 

Caiu 1 questão 

de execução de 

título. 

 

XXIV Exame 

de Ordem 

Caiu 1 questão 

de execução de 

título. 

 

XXVI Exame 

de Ordem 

Caiu 1 questão 

de 

cumprimento 

de sentença. 

 

XXVII Exame 

de Ordem 

Caiu 1 questão 

de execução de 

título. 
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Embora não se confundam, achei interessante a quantidade de questões a respeito dos 

procedimentos de cumprimento de sentença e de execução de título. Os temas foram 

cobrados em 7 das 10 provas analisadas. Ao todo, foram 9 questões. 

Outros assuntos 

Admito, fiquei surpreso ao fazer o levantamento dos assuntos mais cobrados em Direito 

Processual Civil. Imaginei que a competência estaria no topo da lista, mas caiu em algumas 

poucas oportunidades. 

Por outro lado, a ação civil pública, algo que não imaginei encontrar na primeira fase, foi 

objeto de questionamento em 2 das 3 últimas provas. 

Um tema que merece o estudo é a tutela provisória, cobrada em 3 questões das últimas 2 

provas – aparentemente, é daqueles assuntos que a FGV, vez ou outra, decide colocar em 

todas as suas provas. 

Dos procedimentos, o divórcio esteve em 2 das 3 últimas provas. A ação rescisória também 

foi cobrada em mais de uma oportunidade. Ademais, atenção à audiência de conciliação, 

objeto de algumas questões. 

Os honorários advocatícios foram cobrados em 2 das 3 últimas provas. 

A intervenção de terceiros, em 4 das 10 provas analisadas. 

Considerações finais 

Como dito no começo, por ser o CPC uma lei nova, ainda é difícil decifrar o perfil da prova 

de primeira fase. No entanto, alguns números garantem uma certa segurança – os recursos, 

o cumprimento de sentença e a execução de título caíram em 70% das provas. Outros temas 

foram cobrados em 2 das 3 últimas provas. 

Considerando que já é fase de reta final, talvez seja interessante o foco nos recursos, pois é 

quase certo que haverá ao menos uma questão a respeito. A tutela provisória também é 

um bom tema para cair, pois a FGV pediu nas últimas provas. O cumprimento de sentença 

e a execução de título têm muita chance de voltar a ser objeto de questões. 

Tem tempo para ir além? Então, uma dica: nas últimas 10 provas, o índice de repetição de 

assuntos foi superior a 90%. Logo, é muito grande a chance de que a FGV repita, na 

próxima primeira fase, temas que foram cobrados nessas provas. 


