
QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO

01. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final.

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 qualquer consumidor;
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 das informações, é correto afirmar que as informações verdadeiras são I, II e III.

03. São  direitos  básicos  do  consumidor,  exceto a  educação  e  divulgação  sobre  o  consumo 
adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a desigualdade nas 
contratações.

04. Os  fornecedores  de  produtos  de  consumo  duráveis  ou  não  duráveis  respondem 
solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados 
ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 
disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 
publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 
substituição das partes viciadas. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 20 dias, pode o 
consumidor  exigir,  alternativamente  e  à  sua  escolha:  a  substituição  do  produto  por  outro  da 
mesma  espécie,  em  perfeitas  condições  de  uso;  a  restituição  imediata  da  quantia  paga, 
monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional 
do preço.

05. São impróprios ao uso e consumo:
I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;
II  -  os  produtos  deteriorados,  alterados,  adulterados,  avariados,  falsificados,  corrompidos, 
fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas 
regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;
III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.
De posse das informações somente os itens I e III são verdadeiros.

06. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil  constatação caduca em 10 dias, 
tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis.

07.  O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil  constatação caduca em 60 dias, 
tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

08. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: 
I  -  condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou 
serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
II  -  recusar  atendimento  às  demandas  dos  consumidores,  na  exata  medida  de  suas 



disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;
III  -  enviar  ou entregar  ao consumidor,  com solicitação prévia,  qualquer  produto,  ou fornecer 
qualquer serviço;
IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do fornecedor, tendo em vista sua idade, saúde, 
conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.
São verdadeiros os itens I e IV.

09. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 15 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.

10. Em relação às penalidades, temos que omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade 
ou  periculosidade  de  produtos,  nas  embalagens,  nos  invólucros,  recipientes  ou  publicidade 
detenção de seis meses a dois anos e multa.

GABARITO

01. C
Comentários: É o que diz o CDC.

02. E
Comentários: O correto é II, III e V.

03. C
Comentários: É o que diz o CDC.

04. E
Comentários: O correto é 30 dias.

05. E
Comentários: O correto é que todos são verdadeiros.

06. E
Comentários: O correto é 30 dias.

07. E
Comentários: O correto é 90 dias.

08. E
Comentários: São verdadeiros os itens I e III.

09. E
Comentários: O correto são 7 dias.

10. C
Comentários: É a punição é o prazo correto.


