
BANCO DE QUESTÕES 
POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO 

 

1) A instituição de Departamentos de Defesa do 
Consumidor nas empresas fornecedoras e o 
denominado marketing de defesa do 
consumidor podem ser incluídos no seguinte 
princípio da Política Nacional de Relações de 
Consumo, regulado pelo Código de Defesa do 
Consumidor: 
a) ação estatal coletiva para privilegiar os 
consumidores 
b) reconhecimento da multiplicidade de relações de 
consumo 
c) amparo para os conflitos sobre concorrência 
desleal 
d) harmonização dos interesses dos consumidores 
e fornecedores 
e) repressão ao uso indevido de marcas conhecido 
como “pirataria” 
 
2) No Código de Defesa do Consumidor, a 
Política Nacional das Relações de Consumo tem 
por objetivo o atendimento das necessidades 
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, 
saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua 
qualidade de vida, bem como a transparência e 
harmonia das relações de consumo. Assinale a 
alternativa que representa um princípio para a 
Política Nacional das Relações de Consumo.  
A) Ação governamental no sentido de proteger 
efetivamente o consumidor pela ausência do Estado 
no mercado de consumo.  
b) Educação e informação de direitos e deveres aos 
consumidores, mas não aos fornecedores, tendo em 
vista que estes são tratados em Política Nacional 
específica. 
c) Garantia de entraves jurídicos dos serviços 
públicos. 
d) Coibição e repressão eficientes de todos os 
abusos praticados no mercado de consumo, 
inclusive a concorrência desleal e utilização 
indevida de inventos e criações industriais das 
marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que 
possam causar prejuízos aos consumidores. 
e) Reconhecimento da invulnerabilidade do 
consumidor no mercado de consumo. 
 
3) É princípio norteador da política nacional 
das relações de consumo: 
a) reconhecimento da vulnerabilidade do 
consumidor no mercado de consumo, desde que 
hipossuficiente financeiro. 

b) ação governamental no sentido de proteger 
efetivamente o consumidor pela presença do 
Estado no mercado de consumo. 
c) racionalização e melhoria dos serviços privados 
de consumo. 
d) incentivo à criação pelas defensorias públicas de 
meios eficientes de controle de qualidade e 
segurança de produtos e serviços. 
 
4) É princípio norteador da política nacional 
das relações de consumo: 
a) reconhecimento da vulnerabilidade do 
consumidor no mercado de consumo, desde que 
hipossuficiente financeiro. 
b) ação governamental no sentido de proteger 
efetivamente o consumidor pela presença do 
Estado no mercado de consumo. 
c) racionalização e melhoria dos serviços privados 
de consumo. 
d) incentivo à criação pelas defensorias públicas de 
meios eficientes de controle de qualidade e 
segurança de produtos e serviços. 
 
5) A Política Nacional das Relações de Consumo 
deve observar os seguintes princípios 
constantes no Código de Defesa do Consumidor: 
a) reconhecimento da vulnerabilidade financeira do 
consumidor no mercado de consumo. 
b) harmonização dos interesses dos participantes 
das relações de consumo, com base na equidade e 
equilíbrio nas relações entre consumidores e 
fornecedores. 
c) educação e informação exclusiva dos 
consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, 
com vistas à melhoria do mercado de consumo 
d) incentivo à criação pelos fornecedores de meios 
eficientes de controle de qualidade e segurança de 
produtos e serviços, assim como de mecanismos 
jurisdicionais de solução de conflitos de consumo. 
e) coibição e repressão eficientes de todos os 
abusos praticados no mercado de consumo, 
inclusive a concorrência desleal e utilização 
indevida de inventos e criações industriais das 
marcas e nomes comerciais e signos distintivos que 
possam causar prejuízos aos consumidores. 
 
6) No que diz respeito à sistemática do Código 
de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), é 
possível afirmar que 
 
a) a melhoria dos serviços públicos integra a 

Política Nacional de Relações de Consumo. 



b) os conceitos de vulnerabilidade e 
hipossuficiência se confundem, formando um só 
princípio norteador. 

c) de acordo com a Política Nacional de Relações 
de Consumo, não é desejável a presença do 
Estado no mercado de consumo. 

d) o desenvolvimento econômico e tecnológico 
deve ser obstado sempre que representar 
alguma forma de prejuízo aos consumidores, 
difusamente considerados. 

e) as associações de defesa do consumidor não 
fazem parte da Política Nacional de Relações de 
Consumo. 

 
7) Segundo o Código de Defesa do Consumidor, 
são instrumentos para a execução da política 
nacional das relações de consumo:  
a) a criação de delegacias de polícia especializadas 

no atendimento de consumidores vítimas de 
infrações penais de consumo e a harmonização 
dos interesses dos participantes das relações de 
consumo e compatibilização da proteção do 
consumidor com a necessidade de 
desenvolvimento econômico e tecnológico, de 
modo a viabilizar os princípios nos quais se 
funda a ordem econômica (art. 170, da 
Constituição Federal), sempre com base na boa-
fé e equilíbrio nas relações entre consumidores 
e fornecedores. 

b) a educação e informação de fornecedores e 
consumidores, quanto aos seus direitos e 
deveres, com vistas à melhoria do mercado de 
consumo, estudo constante das modificações do 
mercado de consumo e a racionalização e 
melhoria dos serviços públicos. 

c) a concessão de estímulos à criação e 
desenvolvimento das Associações de Defesa do 
Consumidor, a criação de delegacias de polícia 
especializadas no atendimento de 
consumidores vítimas de infrações penais de 
consumo e a manutenção de assistência 
jurídica, integral e gratuita para o consumidor 
carente. 

d) a instituição de Promotorias de Justiça de 
Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério 
Público, o reconhecimento da vulnerabilidade 
do consumidor no mercado de consumo e o 
incentivo à criação pelos fornecedores de meios 
eficientes de controle de qualidade e segurança 
de produtos e serviços, assim como de 
mecanismos alternativos de solução de conflitos 
de consumo. 

e) a manutenção de assistência jurídica, integral e 
gratuita para o consumidor carente, a criação de 
Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas 
Especializadas para a solução de litígios de 
consumo e o reconhecimento da 

vulnerabilidade do consumidor no mercado de 
consumo. 

 
8) Com relação aos princípios que balizam a 
política nacional de relações de consumo, é 
correto afirmar que 
a) não é admitida a intervenção governamental, 

pois o Brasil adota a política da autorregulação 
econômica. 

b) quando prestados diretamente pelo Estado, os 
serviços públicos não se submetem à política 
nacional de relações de consumo. 

c) a política nacional de relações de consumo 
prevê a ativa ação governamental, incluindo sua 
iniciativa direta. 

d) da vulnerabilidade do consumidor não pode ser 
presumida, já que depende da posição que este 
assume frente ao fornecedor. 

e) ao Estado é vedado o incentivo à criação de 
associações representativas dos consumidores. 

 
9) Entre os instrumentos com os quais o poder 
público conta para a execução da Política 
Nacional das Relações de Consumo inclui-se 
a) a instituição de promotorias de justiça de defesa 

do consumidor, no âmbito do MP. 
b) a assistência jurídica integral e gratuita a todos 

os consumidores. 
c) a criação do balcão de atendimento ao 

consumidor, no âmbito municipal. 
d) a instituição de associações de defesa do 

consumidor. 
e) o fomento pecuniário às fundações instituídas 

para a defesa do consumidor. 
 
10) A empresa Buemba e Buemba Ltda. criou 
uma Ouvidoria Geral para receber informações 
dos adquirentes dos seus produtos sobre a 
satisfação quanto ao atendimento na 
comercialização e quanto ao desempenho do 
produto. Tal atividade, segundo as regras do 
Código de Defesa do Consumidor, caracteriza: 
a) criação de meios eficientes de controle de 
qualidade 
b) estabelecimento de mecanismos para controlar a 
segurança das vendas 
c) instituição de canais para angariar a satisfação da 
clientela 
d) obtenção de informações valiosas para aumentar 
a lucratividade 
e) coleta de dados para possibilitar a diminuição de 
preços em face da concorrência. 
 

OBSERVAÇÃO:  
 O conteúdo da P2 é cumulativo! 
 Não deixe para estudar na véspera! 
 Bons estudos! 


