
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO  

CURSO PERITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 

 

 

INSTRUÇÕES 

 

 

 

 

  Caro aluno, 

 

Segue anexo o trabalho de conclusão do Curso Perito Judicial e Extrajudicial.  

 

Este trabalho deve ser preenchido manualmente, sem rasuras e encaminhado pessoalmente ou pelo correio ao Colégio 

Lapa para correção.  

O envelope deve conter as seguintes informações: 

 

Ao 

Colégio Lapa 

 

TRABALHO PARA CORREÇÃO 

CURSO PERITO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 

A/C.: Coordenação  

 

Endereço: Rua Guaicurus, 1467 – 2º andar 

    Bairro Lapa    

          CEP 05033-002 

    São Paulo/SP  

 

 

Verso do envelope: 

 

Nome completo do aluno 

Endereço eletrônico e  Endereço completo 

 

Prazo para entrega deste trabalho: mínimo 15 dias e máximo 30 dias. 

 

Prazo para correção até 10 dias após sua chegada pelo correio. Os resultados serão publicados por e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aluno: ____________________________________________________Data: ____/____/___ 

 

Assinatura: _________________________________________________________________________ 

 

1. Leia o trecho a seguir e marque se é verdadeiro ou falso. A definição de perícia é: atividade 

concernente a exame realizado por profissional especialista, legalmente habilitado, destinada a 

verificar ou esclarecer determinado fato, apurar as causas motivadoras do mesmo, ou o estado, a 

alegação de direitos ou a estimação da coisa que é objeto de litígio ou processo. 

(     ) V           (     ) F 

 

2. Analise as situações a seguir: imagine um caso no qual um médico I - realiza perícia em alguém 

para comprovar uma certa contaminação; agora imagine outro caso, no qual um corretor de imóveis II 

- visita uma casa para coletar dados e ter base para III - calcular seu valor. Assinale a alternativa com 

as definições corretas dos trechos grifados: 

a) I - Exame; II – avaliação; III – vistoria; 

b) I – Avaliação; II – vistoria; III – exame; 

c) I – Exame; II – vistoria; III – avaliação; 

d) I – Avaliação; II – exame; III – vistoria; 

e) I – Vistoria; II – avaliação; III – exame 

 

3. O perito é o profissional nomeado pelo juiz para esclarecer assuntos técnico-científicos que estejam 

além de seu entendimento. O assistente técnico é o profissional contratado pela parte para prestar os 

mesmos esclarecimentos. Com base nestas informações, leia as alternativas a seguir e complete com 

“V” para verdadeiro ou “F” para falso sobre outras diferenças entre estes profissionais: 

(      ) o perito deve ser totalmente imparcial em sua argumentação, enquanto o assistente técnico dará 

mais importância aos aspectos que favoreçam a parte que representa; 

(         ) tanto o perito como o assistente técnico devem ser desconhecidos das partes, sob pena de 

impedimento ou suspeição; 

(        ) o perito somente poderá ter acesso às informações previamente aprovadas pelo juiz, enquanto o 

assistente técnico é livre para utilizar todos os meios que julgar necessários; 

(        ) o perito será impedido de exercer seu cargo se for comprovado parentesco ou amizade com 

uma das partes; para o assistente técnico não há esta limitação. 

 

4. Leia os trechos a seguir e assinale a alternativa correta. Antes de realizar sua perícia, o perito: 

a) Tem obrigação de comunicar o local e horário da perícia aos assistentes técnicos, mas não tem 

obrigação de permitir que acompanhem os trabalhos; 

b) Tem obrigação de comunicar o local e horário da perícia aos assistentes técnicos, e deve permitir que 

acompanhem os trabalhos; 

c) Tem a opção de comunicar o local e horário da perícia aos assistentes técnicos, mas não tem obrigação 

de permitir que acompanhem os trabalhos; 

d) Tem a opção de comunicar o local e horário da perícia aos assistentes técnicos, e deve permitir que 

acompanhem os trabalhos 

e) Não tem obrigação nem de comunicar os assistentes nem de permitir que acompanhem os trabalhos. 

 

5.  Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa correta. Em um processo judicial, o juiz interrompe a 

explicação do perito e faz algumas perguntas sobre um trecho que, para ele, não havia ficado tão claro. 

A este tipo de pergunta é dado o nome de: 

a) Quesito originário; 

b) Quesito suplementar; 

c) Quesito tempestivo; 

d) Quesito intempestivo; 

e) Quesito elucidativo 

 

 



6. Leia o trecho a seguir e marque se é verdadeiro ou falso. Ao terminar seus trabalhos de perícia, o 

perito redige um relatório conhecido por Parecer Técnico, enquanto o assistente técnico elabora um 

documento chamado Laudo Pericial. 

(     ) V           (     ) F 

 

7. Leia as afirmações abaixo em relação aos deveres e direitos do perito e assinale a alternativa 

incorreta: 

a) Tem o dever da lealdade, não podendo faltar com a verdade intencionalmente (dolo) ou não (culpa), 

sofrendo penalidades caso ocorra tal situação 

b) Deve aceitar o cargo, mesmo na situação de impedimento ou suspeição; 

c)  Deve cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso; 

d)  Deve respeitar todos os prazos determinados 

e)  Tem dever de comparecer às audiências quando for intimado pelo juiz; 

 

 

8. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta: 

I - Em Direito, fatos são coisas cuja realidade pode ser comprovada, ou seja, são verdades; 

II - Normalmente os fatos necessitam de provas em um processo, porém há exceções; 

III - Se a prova do fato necessitar de conhecimento específico, o juiz pode optar pelo auxílio de um 

perito; 

a) I, II e III corretas; 

b) I, II e III incorretas; 

c) I e II corretas, apenas; 

d) I e III corretas, apenas; 

e) II e III corretas, apenas 

 

9. Em um julgamento, uma das partes contrata como assistente técnico um primo. A outra parte contesta 

alegando ser um procedimento antiético. Esta alegação é verdadeira ou falsa? Justifique 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Em um processo judicial, o perito não conseguiu apresentar o Laudo no prazo estabelecido. Neste 

caso, com justificativa, o Juiz concederá novo prazo de:  

a) Metade do tempo do prazo original 

b) 10 dias 

c) 15 dias 

d) Um terço do prazo original 

e) Não concederá novo prazo. 


