
Atividade de Direito do Consumidor 

01. Alexandre trabalha como motorista de passageiros por meio de aplicativo para 

aparelhos celulares, pelo qual os usuários solicitam a corrida e realizam o pagamento 

por meio eletrônico à operadora do aplicativo. Em uma de suas corridas, Alexandre 

veio a se envolver em um acidente, causando danos para o passageiro. Neste caso, 

Alexandre. 

 

a) somente terá responsabilidade pelos danos causados aos passageiros caso seja 

provado o seu dolo ou culpa grave. 

b) não tem qualquer responsabilidade pelos danos causados ao passageiro, pois a 

responsabilidade é exclusiva da operadora do aplicativo. 

c) somente terá responsabilidade pelos danos causados ao passageiro caso seja 

provado o seu dolo ou culpa, de qualquer grau. 

d) tem responsabilidade objetiva pelos danos causados ao passageiro, salvo caso 

fortuito ou força maior. 

e) tem responsabilidade objetiva pelos danos causados ao passageiro, mesmo diante 

de caso fortuito ou força maior. 

 

02. Após ter sofrido grave acidente, Mariana contratou o fisioterapeuta Carlos para 

cuidar de sua reabilitação. Contudo, o tratamento foi mal sucedido, e Mariana, por 

considerar que ficou inabilitada para o trabalho por tempo excessivo em razão da 

ineficiência e da má qualidade do serviço, deseja ajuizar demanda contra Carlos, para 

pleitear lucros cessantes. 

Nessa situação hipotética, Mariana deve ajuizar ação de responsabilidade 

a) Pelo vício do serviço, e a responsabilidade de Carlos é subjetiva. 

b) Pelo fato do serviço, e a responsabilidade de Carlos é subjetiva. 
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c) Pelo vício do serviço, e a responsabilidade de Carlos é objetiva  

d)  Pelo fato do serviço, e a responsabilidade de Carlos é objetiva. 

e) Com base no Código Civil, porque não houve relação de consumo. 

03. Situação hipotética: Paulo, dono de estabelecimento comercial, vendeu uma 

batedeira elétrica de fabricante identificado. Posteriormente, o aparelho explodiu 

durante o uso, o que causou lesão no consumidor. Assertiva: Nessa situação, não 

haverá responsabilidade solidária entre o fabricante e Paulo pelo dano causado. 

Julgue a alternativa abaixo e justifique a sua opção; 

(   )Certo  

(   )Errado   

-

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

04. Quanto à responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, é correto afirmar: 

 

a) O produto colocado no mercado torna-se defeituoso se outro de melhor qualidade 

vier a substitui-lo para a mesma finalidade. 

b) O prazo para ajuizamento de ação indenizatória pelo consumidor lesado é 

decadencial. 

c) O prazo para ajuizamento de ação indenizatória pelo consumidor lesado é 

decadencial. 

d) O serviço, que é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor 

dele pode esperar, não é assim considerado pela adoção de novas técnicas. 

05. Almerinda da Silva foi a uma loja de eletrodomésticos e comprou um smartphone 
importado. Ao chegar em casa verificou que o manual de instruções estava redigido 
em inglês e por não conhecer a língua, não conseguiu sequer ligar o aparelho. 

Essa situação indica a violação do seguinte direito básico do consumidor, nos termos 
do CDC: 

a) Educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, 
assegurando liberdade de escolha. 

b) Proteção contra a publicidade enganosa e abusiva no fornecimento de produtos e 

serviços.  



c) Efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais. 

d) Informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços. 

06º Estamos enfrentando o pico da pandemia de Covid-19, doença causada pelo 

novo coronavírus que já teve mais de 1 milhão de casos ao redor do mundo. Com 

isso muitas pessoas tem comprado muitas coisas desnecessário, o que você tem a 

dizer com essas atitudes?  

-

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Caro aluno (a) você aqui irar criar um pequeno texto entre 15 a 20 linhas no 

seu caderno. 

Explique o que o homem tem feito para tirar aproveito com essa pandemia do 

coronavírus. 

Exemplos: Preços abusivos de alimentos nos mercados, Gás e Álcool em gel entre 

outros. 

 

 

 

 
 

 


