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Tabela de Correspondência da Questão: 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 

40 41 40 39 

42 43 42 43 

43 42 43 42 

44 45 44 45 

45 44 45 44 

 

DIREITO DE FAMÍLIA 

Questão 40 – “B” 

Fundamento:  Art´s 1.696 e 1.698, CC/02 

O conteúdo da questão foi abordado no Passando a Limpo! 

Tópico: Alimentos. 

 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Questão 42 – “C” 

Fundamento: Art´s 15, 16 e 53, ECA (A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 

como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 

garantidos na Constituição e nas leis;  O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: III - crença e 

culto religioso; V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; A criança e o adolescente têm 

direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola; II - direito de ser respeitado por seus educadores). 

Tópico: Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. 

 

Questão 43 – “D” 

Fundamento: Art. 28, §4, ECA (Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma 

família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique 

plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento 

definitivo dos vínculos fraternais); e Art. 51, §2, ECA (Os brasileiros residentes do exterior terão preferência 

aos estrangeiros, nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro). 

Tópico: Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária. 

 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Questão 44 – “A” 

Fundamento: Art. 6º, III, CDC (São direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre 

os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem).  

Tópico: Direitos Básicos do Consumidor 

Questão 45 – “A” 

Fundamento: Art. 18, CDC (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 
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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. § 1° Não 

sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:  

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o 

abatimento proporcional do preço. 

Tópico: Responsabilidade pelo Vício do Produto. 


