
Atendimento

01- Assinale  a  alternativa  incorreta  em  relação  à  Lei  8.078/90  –  Código  de  Defesa  do 
Consumidor:
a)  Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final.
b) Fornecedor é toda pessoa jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 
entes  despersonalizados,  que  desenvolvem  atividade  de  produção,  montagem,  criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos 
ou prestação de serviços.
c) Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
d)  Serviço  é  qualquer  atividade  fornecida  no  mercado  de  consumo,  mediante  remuneração, 
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 
relações de caráter trabalhista.
e)  Equipara-se a consumidor  a coletividade de pessoas,  ainda que indetermináveis,  que haja 
intervindo nas relações de consumo.

02- Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com 
os seguintes instrumentos, entre outros:
I - manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente;
II  -  instituição  de  Promotorias  de Justiça  de Defesa do Consumidor,  no  âmbito  do  Ministério 
Público;
III - criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de 
infrações penais de consumo;
IV - criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solução 
de litígios de consumo;
V  -  concessão  de  estímulos  à  criação  e  desenvolvimento  das  Associações  de  Defesa  do 
Consumidor.
De posse destas informações é correto afirmar que são verdadeiros os itens:
a) I e II
b) II e III
c) I, II, III e IV
d) II, IV e V
e) todos eles.

03- São direitos básicos do consumidor, exceto:
a)  a  proteção  da  vida,  saúde  e  segurança  contra  os  riscos  provocados  por  práticas  no 
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
b) a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a 
liberdade de escolha e nas contratações;
c) a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação 
correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos 
que apresentem;
d)  a  proteção  contra  a  publicidade  enganosa  e  abusiva,  métodos  comerciais  coercitivos  ou 
desleais,  bem  como  contra  práticas  e  cláusulas  abusivas  ou  impostas  no  fornecimento  de 
produtos e serviços;
e) a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua 
revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.



04- Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não 
lhes  for  dada  a  oportunidade  de  tomar  conhecimento  prévio  de  seu  conteúdo,  ou  se  os 
respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e 
alcance. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 
As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos 
às  relações  de  consumo vinculam o  fornecedor,  ensejando  inclusive  execução  específica.  O 
consumidor pode desistir do contrato, no prazo de ____ dias a contar de sua assinatura ou do ato 
de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e 
serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9

05- Assinale a alternativa incorreta segundo o Decreto 5.296/04:
a)  acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos 
dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência.
b)  barreiras:  qualquer  entrave  ou  obstáculo  que  limite  ou  impeça  o  acesso,  a  liberdade  de 
movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou 
terem  acesso  à  informação,  classificadas  em:  barreiras  urbanísticas:  as  existentes  nas  vias 
públicas e nos espaços de uso público; barreiras nas edificações: as existentes no entorno e 
interior das edificações de uso público e coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso comum 
nas edificações de uso privado multifamiliar; barreiras nos transportes: as existentes nos serviços 
de transportes; e barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo que 
dificulte  ou  impossibilite  a  expressão  ou  o  recebimento  de  mensagens  por  intermédio  dos 
dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que 
dificultem ou impossibilitem o acesso à informação.
c)  elemento  da  urbanização:  qualquer  componente  das  obras  de  urbanização,  tais  como  os 
referentes  à  pavimentação,  saneamento,  distribuição  de  energia  elétrica,  iluminação  pública, 
abastecimento  e  distribuição  de  água,  paisagismo  e  os  que  materializam  as  indicações  do 
planejamento urbanístico.
d) mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, superpostos ou 
adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou 
traslado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de 
sinalização e similares, telefones e cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, 
quiosques e quaisquer outros de natureza análoga.
e)  ajuda  técnica:  os  produtos,  instrumentos,  equipamentos  ou  tecnologia  adaptados  ou 
especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida.

06- De acordo com o Decreto 5.296/04, em seu artigo 19, a construção, ampliação ou reforma de 
edificações  de  uso público  deve  garantir,  pelo  menos,  um dos  acessos  ao  seu  interior,  com 
comunicação com todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que 
impeçam ou dificultem a sua acessibilidade. No caso das edificações de uso público já existentes, 
terão elas prazo de _____ meses a contar da data de publicação deste Decreto para garantir 
acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
a) 10



b) 20
c) 30
d) 40
e) 50

07- Em relação ao SAC, podemos afirmar, exceto:
a)  As ligações para o SAC serão gratuitas e o atendimento das solicitações e demandas não 
deverá resultar em qualquer ônus para o consumidor.
b) O SAC garantirá ao consumidor, no primeiro menu eletrônico, as opções de contato com o 
atendente, de reclamação e de cancelamento de contratos e serviços.
c) O SAC estará disponível, ininterruptamente, durante vinte e quatro horas por dia, mas somente 
nos dias úteis ressalvado o disposto em normas específicas.
d) O acesso das pessoas com deficiência auditiva ou de fala será garantido pelo SAC, em caráter 
preferencial, facultado à empresa atribuir número telefônico específico para este fim.
e) O número do SAC constará de forma clara e objetiva em todos os documentos e materiais 
impressos entregues ao consumidor  no momento  da contratação do serviço  e durante o seu 
fornecimento, bem como na página eletrônica da empresa na INTERNET. No caso de empresa ou 
grupo empresarial que oferte serviços conjuntamente, será garantido ao consumidor o acesso, 
ainda que por meio de diversos números de telefone, a canal único que possibilite o atendimento 
de demanda relativa a qualquer um dos serviços oferecidos.

08-  Assinale a alternativa incorreta em relação ao SAC:
a)  O  SAC  obedecerá  aos  princípios  da  dignidade,  boa-fé,  transparência,  eficiência,  eficácia, 
celeridade.
b) O atendente,  para exercer suas funções no SAC, deve ser capacitado com as habilidades 
técnicas e procedimentais necessárias para realizar o adequado atendimento ao consumidor, em 
linguagem clara. 
c)  Ressalvados  os  casos de reclamação e  de cancelamento  de serviços,  o  SAC garantirá  a 
transferência  imediata  ao  setor  competente  para  atendimento  definitivo  da  demanda,  caso  o 
primeiro atendente não tenha essa atribuição. A transferência dessa ligação será efetivada em até 
sessenta segundos. Nos casos de reclamação e cancelamento de serviço, não será admitida a 
transferência da ligação, devendo todos os atendentes possuir atribuições para executar essas 
funções. O sistema informatizado garantirá ao atendente o acesso ao histórico de demandas do 
consumidor.
d)  Os  dados  pessoais  do  consumidor  serão  preservados,  mantidos  em  sigilo  e  utilizados 
exclusivamente para os fins do atendimento.
e)  É vedado solicitar  a repetição da demanda do consumidor após seu registro pelo primeiro 
atendente.

09- Segundo o artigo 15 do Decreto 6.523 é obrigatória a manutenção da gravação das chamadas 
efetuadas para o SAC, pelo prazo mínimo de _____ dias, durante o qual o consumidor poderá 
requerer acesso ao seu conteúdo.
a) 30
b) 60
c) 80
d) 90
e) 95

10- Constituem sistemas formados por diferentes recursos, as quais buscam oferecer no mercado 
produtos e serviços de forma a alcançar a satisfação de seu público-alvo.
a) Organização
b) Sociedade



c) Empresa
d) “a” e “b” estão corretas
e) Todas corretas

Gabarito

01. B
Comentários: Fornecedor  pode ser  toda pessoa  física  ou jurídica  e  não  só pessoa  jurídica, 
segundo o artigo terceiro do CDC.

02. E
Comentários: Segundo o artigo quinto do CDC, todos os itens estão corretos.

03. B
Comentários: Na verdade, o inciso II do artigo sexto do CDC diz: “a educação e divulgação sobre 
o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade 
nas contratações”. 

04. C
Comentários: O prazo correto é de 7 dias, segundo o artigo 49 do CDC.

05. A
Comentários:  A acessibilidade é fornecida para pessoa portadora de deficiência ou mobilidade 
reduzida.

06. C
Comentários: O  prazo  correto,  segundo  o  artigo  mencionado  do  Decreto  5.296/04  é  de  30 
meses.

07. C
Comentários: O SAC estará disponível 24 horas e nos 7 dias da semana.

08. A
Comentários: Faltou o princípio da cordialidade.

09. D
Comentários: O prazo correto, segundo o artigo mencionado é de 90 dias.

10. A
Comentários: Só  existe  uma  definição  válida  para  a  finalidade  de  uma  empresa:  criar  um 
consumidor. Para que isso aconteça é preciso que a organização conheça as necessidades e 
preferências de seu público.


