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Questionário – Código de Defesa do Consumidor 

 

1. Como se dava o consumo nas primeiras formas de organização social? Aponte a 

principal característica com relação as partes envolvidas. 

 

2.  Quais as características do consumo na idade média? Aponte quatro 

características. 

 

3. Quais as características da relação de consumo com o surgimento das máquinas à 

vapor? 

 

4. Qual a razão do Estado intervir na relação entre consumidor e fornecedor? 

 

5.  O que é a Constituição Federal? Existe algum momento em que exista alguma 

prevendo a proteção do consumidor? Em caso positivo, qual ou quais?  

 

6. Fale sobre o Código do Consumidor. 

a. Quando surgiu? 

b. Qual as motivações para sua criação? 

c. Existia alguma previsão constitucional para sua criação? 

 

7. Em 2010 foi promulgada uma nova lei voltada à relação de consumo. Qual é e o 

que ela diz?  

 

8. O que é uma pessoa física? E a pessoa jurídica? Em que casos previstos na lei a 

última pode ser considerada consumidora? 

 

9. Quem é o consumidor equiparado? 

 

10. Quem é o fornecedor? 

 

11. O que é o produto para fins do CDC? Quais são suas características. Explique com 

detalhes. 

 

12. O que é um serviço? Dê exemplos de serviços para fins do CDC. 

 

13. A relação de trabalho está compreendida na prestação de serviços concebida pelo 

CDC? Explique. 

 

14. Aplica-se o CDC aos contratos de natureza bancária? 

a. O mesmo comentário aplica-se aos contratos de natureza financeira, de 

crédito, securitária e trabalhista? 
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15. Os serviços públicos são abrangidos pelo CDC? 

 

16. Quais são os direitos do consumidor previstos no Código de Defesa do 

Consumidor? 

 

17. Comente sobre o direito de proteção da vida e saúde previsto no CDC. 

 

18. Alguns produtos, dada sua natureza, podem causar males. A exemplo cita-se o 

caso do cigarro. Tendo como base os direitos estudados em sala, quais as 

obrigações do fornecedor diante do CDC. 

 

19. O que se entende pelo direito de educação para o consumo e liberdade de escolha 

previsto no CDC? 

 

20. O que se entende por publicidade enganosa e abusiva? No entendimento do CDC 

estão proibidas somente as publicidades que concomitantemente sejam enganosas 

e abusivas? Comente a afirmativa. 

 

21. Explique o direito da proteção contratual previsto no CDC. 

 

22. O direito à indenização previsto no CDC. Seja o mais detalhista possível. 

 

23. Explique o que é o direito de inversão do ônus da prova e em quais condições para 

sua aplicação. 

 

24. Os direitos de caráter trabalhista são inseridos nas relações de consumo, 

considerando que os trabalhadores são prestadores de serviços e constituem o 

polo vulnerável da relação. Explique as eventuais semelhanças existentes e 

apresente o fundamento legal. 

 

25.  Todo consumidor é hipossuficiente tendo em vista sua vulnerabilidade no mercado 

de consumo. Comente a afirmação com detalhes, indicando os critérios de 

vulnerabilidade ou hipossuficiência existentes. 

 

26.  Salvo diante da existência de cláusula expressa, a assinatura livre e consciente de 

um contrato de consumo desobriga a modificação posterior de cláusulas 

desproporcionais. 

 

27. Explique a eventual relação entre o direito à proteção à saúde e o direito à 

informação no CDC. 

 


