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AVALIAÇÃO NACIONAL DA DISCIPLINA DE CONCEITOS E APLICAÇÕES DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL
CADERNO DE QUESTÕES

1. Esta prova contém 20 (vinte questões), cada uma com 5 (cinco) alternativas.
2. A duração da prova é de 2 (duas) horas.
3. Todos os espaços em branco podem ser usados para rascunho.
4. Para cada questão existe somente uma alternativa correta. Será anulada a questão em que
for assinalada mais de uma alternativa.
5. Assinale a alternativa que julgar correta na Folha de Respostas que lhe foi entregue com este
Caderno de Questões.
6. Não deixe nenhuma questão em branco.
7. Não rasure, não amasse a Folha de Respostas.
8. Não haverá tempo suplementar para marcar as respostas.
9. O tempo mínimo de permanência em sala é de meia hora, após a entrega dos cadernos de
questão.
10. Os dois últimos candidatos devem permanecer na sala da prova até presenciar o fechamento
do envelope com as folhas de respostas.

IMPORTANTE:
- O resultado desta avaliação corresponde a 50% da nota final da disciplina.
- Quanto ao preenchimento da Folha de Respostas, observe as instruções:
a) Preencha o nome e o seu CPF nos espaços adequados.
b) Assine no campo adequado da folha de respostas
c) Utilize APENAS caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Não é permitido o uso de qualquer
corretivo ou borrachas. O preenchimento com lápis ou caneta de outra cor anulará a questão e/ou
a avaliação.
d) Preencha todo círculo correspondente a alternativa escolhida, conforme exemplo. Não assinale
resposta com “X”, o que invalida a questão.

MODO CORRETO:

MODO ERRADO:

BOA AVALIAÇÃO!
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QUESTÕES DE CONCEITOS E APLICAÇÕES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
1. Com relação à Propriedade Intelectual considere as seguintes informações:
I - Propriedade Intelectual refere-se aos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas
às interpretações e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade
humana entre outros.
II - Propriedade Intelectual é o produto da capacidade inventiva do intelecto humano somente nos
campos industrial e científico.
III - Propriedade Intelectual sempre garante retorno econômico para o criador da invenção desde
que o mesmo comprove o caráter inovador, atividade inventiva e aplicação industrial.
IV - O direito autoral, segundo a Lei 9.610/1998, refere-se a obras intelectuais protegidas criações
do espírito, tais como obras literárias, artísticas, conferências, métodos diagnósticos, desenhos,
traduções, modelos matemáticos, programa de computador, cartas geográficas, etc.
V - A Propriedade Intelectual é dividida em direito autoral, propriedade industrial e proteção sui
generis.
Das assertivas apresentadas:
a) Somente as alternativas I e II são verdadeiras
b) Somente as alternativas II e IV são verdadeiras
c) Somente as alternativas I e V são verdadeiras
d) Somente as alternativas II e V são verdadeiras
e) Somente as alternativas III e IV são verdadeiras
2. Em relação à evolução histórica da Propriedade Intelectual no Brasil e no mundo:
I - A Revolução Industrial na Inglaterra impulsionou a Propriedade Intelectual.
II - A primeira Constituição Brasileira, de 1824, não faz referência à Propriedade Intelectual.
III - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(TRIPS) foi assinado pelo Brasil em 1994, porém não foi ratificado pelo governo brasileiro, devido
ao seu caráter vinculante.
IV - Um dos primeiros marcos legais sobre propriedade intelectual foi a Lei Veneziana de 1471,
entretanto a primeira lei de patente surge na século XVII, na Inglaterra, já no Brasil, o primeiro ato
de direito do inventor foi em 1809 com o Alvará do Príncipe Regente.
V - A Lei nº 13.243/2016, conhecida como novo Código da Ciência, Tecnologia e Inovação, de 11
de janeiro de 2016 dispõe, entre outros temas, os acordos comerciais entre o Brasil e outros
países signatários do Acordo TRIPS.
Das assertivas apresentadas:
a) Somente as alternativas I e II são verdadeiras
b) Somente as alternativas III e IV são verdadeiras
c) Somente as alternativas I e IV são verdadeiras
d) Somente as alternativas II e V são verdadeiras
e) Somente as alternativas III e V são verdadeiras
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3. Em relação à Propriedade Intelectual assinale a alternativa CORRETA:
a) Os Direitos de Autor possuem validade apenas no país de nacionalidade do autor a partir
da Convenção de Berna – Suíça.
b) Os direitos protegidos pela Propriedade Industrial somente têm validade no âmbito dos
países membros da OMC.
c) Os direitos relativos à Propriedade Industrial tem validade no país de depósito e nos outros
países signatários do Tratado de Cooperação de Patentes, conhecido pela sigla PCT, de
1970.
d) Os direitos da propriedade industrial garantem ao titular a exclusividade de explorar
economicamente os bens e os processos produtivos decorrentes deste direito em todos os
países membros da OMC.
e) De acordo com a Convenção da União de Paris (CUP), os domiciliados ou os que
possuem estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos no território de um dos países
membros da Convenção, são equiparados aos nacionais do país onde foi requerida a
patente, o desenho industrial ou a marca.
4. Com relação ao Acordo União Internacional para Proteção das Espécies Vegetais, de 1961,
conhecido pela sigla UPOV, é CORRETO afirmar:
a) Refere-se ao acordo internacional multilateral que determina normas comuns para o
reconhecimento e a proteção da propriedade de novas variedades de plantas obtidas pelos
melhoristas.
b) Refere-se ao acordo internacional multilateral que determina normas comuns para o
reconhecimento e a proteção da biodiversidade genética de sementes.
c) Este acordo tem por objetivo a eliminação de múltiplos depósitos espécies vegetais.
d) Garante a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos
genéticos sendo um acordo guarda-chuva legal e político para diversas convenções.
e) Visa assegurar um nível adequado de proteção no campo das transferências e da
manipulação de cultivares.
5. O acordo internacional conhecido pela sigla TRIPS, do inglês Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights:
I. Versa sobre os aspectos dos direitos de Propriedade Intelectual relacionadas ao comércio entre
os países signatários.
II. Defini patamares mínimos obrigatórios de proteção à Propriedade Intelectual não prevendo o
patenteamento de alimentos, medicamentos e similares, cabendo aos membros determinar
livremente a forma apropriada de fazer este patenteamento.
III. Desencadeou adequações em legislações locais, desta forma, o Brasil revogou seu código da
Propriedade Industrial – Lei nº. 5.772/71, substituindo-o pela Lei nº. 9.279/96..
VI. Previu um período de transição para a sua implantação completa em países desenvolvidos e
em desenvolvimento a partir 2006.
V. Tem como objetivo principal simplificar o procedimento para múltiplos depósitos de pedido de
Propriedade Industrial, ou seja, no caso de uma solicitação para proteção patentária em vários
países.
Das assertivas apresentadas:
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a) Somente as alternativas I e II são verdadeiras
b) Somente as alternativas III e IV são verdadeiras
c) Somente as alternativas I e III são verdadeiras
d) Somente as alternativas II e V são verdadeiras
e) Somente as alternativas IV e V são verdadeiras
6. Com respeito às Marcas podemos afirmar que:
I. São sinais que individualizam produtos ou serviços de uma determinada empresa, e os
distingue de seus concorrentes.
II. São sinais distintivos, visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.
III. São sinais que identificam produtos de uma determinada empresa e por isso não podem ser
transferidos.
IV. São consideradas bens imateriais, têm valor econômico, apresentam liquidez e podem servir
de objeto em uma relação jurídica, porém não podem ser negociadas, ou alterar suas
titularidades.
Das assertivas apresentadas:
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas
c) Apenas as alternativas II e IV estão corretas
d) Apenas as alternativas I e IV estão corretas
e) Todas as alternativas estão corretas
7. Sobre as Marcas podemos afirmar:
I. Marca de alto renome é aquela conhecida no mercado de consumo em geral, que alcançou um
patamar de grande reconhecimento e reputação positiva.
II. À Marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial,
apenas no seu ramo de atuação.
III. Marca notoriamente conhecida é aquela que goza de proteção especial em seu ramo de
atividade, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
IV. A Marca notoriamente conhecida para gozar de proteção especial em seu ramo de atividade
deve estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
Das assertivas apresentadas:
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas
c) Apenas as alternativas II e IV estão corretas
d) Apenas as alternativas I e IV estão corretas
e) Todas as alternativas estão corretas
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8. De acordo com a Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279/96, podemos afirmar:
I. A suficiência descritiva é um requisito de patenteabilidade.
II. A atividade inventiva não é requisito de patenteabilidade.
III. Novidade e aplicação industrial são requisitos de patenteabilidade.
IV. Existem três tipos de patentes: de invenção, desenho industrial e modelo de utilidade
Das assertivas apresentadas:
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas
b) Apenas as alternativas III e IV estão corretas
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas
d) Apenas a alternativa III está correta
e) Todas as alternativas estão corretas
9. De acordo com o Art. 19 da Lei 9.279/96 o pedido de patente, nas condições estabelecidas
pelo INPI, conterá:
I. Requerimento, relatório descritivo, reivindicações, cronograma de atividade, resumo, listagem
de sequência (se for o caso), comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito.
II. Requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenhos (se for o caso), resumo e
comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.
III. Requerimento, reivindicações, desenhos (se for o caso), resumo, metodologia, listagem de
sequência (se for o caso), comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito.
IV. Requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenhos (se for o caso), resumo, listagem
de sequência (se for o caso).
V. Requerimento, reivindicações, desenhos (se for o caso), cronograma de atividade, resumo,
metodologia, listagem de sequência (se for o caso).
Das assertivas apresentadas:
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas
b) Apenas a alternativa IV está correta
c) Apenas as alternativas V e III estão corretas
d) Apenas a alternativa II está correta
e) Todas as alternativas estão corretas
10. Analise as afirmativas abaixo:
I. A invenção pode ser conceituada como uma criação ou aperfeiçoamento de algo e refere-se a
um processo, técnica ou produto inédito sem garantia de introdução no mercado.
II. A inovação requer a introdução de novos produtos, processos ou serviços no ambiente
produtivo ou social exigindo estágios de desenvolvimento, produção, disseminação e adoção.
III. A descoberta refere-se à revelação ou identificação de algo (ou fenômeno) até então ignorado,
mas já existente na natureza, através da capacidade de observação do homem.
IV. A invenção pode ser conceituada como uma revelação, identificação, criação ou
aperfeiçoamento de algo e refere-se a um processo, técnica ou produto inédito sem garantia de
introdução no mercado.
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Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas
b) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas
c) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas
d) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas
e) Todas as alternativas estão corretas
11. Um fabricante de artigos de vestuário deseja lançar, como parte de sua nova coleção, uma
série de camisetas lisas (sem estampa) em três diferentes matizes de cor, ou seja, branco, azul e
verde. Essas camisetas podem ser protegidas pelo desenho industrial? Analise as afirmativas
abaixo e assinale a alternativa CORRETA.
Das assertivas apresentadas:
a) Sim, pois a camiseta pode ser reproduzida industrialmente.
b) Não, mesmo que o formato da camiseta seja novo e original.
c) Não, mesmo que seja aplicado um desenho gráfico que a torne nova e original.
d) Sim, porque o desenho industrial protege as diferentes cores da camiseta.
e) Não, porque as camisetas não apresentam qualquer elemento de novidade e originalidade
que justifique a proteção por meio de desenho industrial.

12. Em relação à proteção da propriedade intelectual de programas de computador:
I. É determinada pela Lei de Programas de Computador (Lei n.º 9.609) e pela Lei de Direitos
Autorais (Lei n.º 9.610), ambas de 1998.
II. Programas de computador, em código fonte ou objeto, serão protegidos como obras literárias
pelo Acordo TRIPS
III. Em concordância com o acordo TRIPS, em seu Artigo 10, todos os países do mundo optaram
pela não admissão de patentes para estas criações.
IV. No acordo TRIPS, Art.10, os programas de computador, em código fonte ou objeto, serão
protegidos como direito de autor, revogando, desta forma a Convenção de Berna (1971).
Das assertivas apresentadas:
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas
b) Apenas a alternativa IV está correta
c) Apenas as alternativas III e IV estão corretas
d) Apenas a alternativa II está correta
e) Todas as alternativas estão corretas
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13. Com respeito ao direito de Proteção de Cultivares, para efeitos legais, analise as afirmativas
abaixo:
I. Cultivar distinta é aquela que se distingue claramente de qualquer outra, cuja existência na data
do pedido de proteção não seja reconhecida.
II. Cultivar homogênea é aquela que, reproduzida em escala comercial, mantenha a sua
homogeneidade através de gerações sucessivas.
III. Cultivar estável é aquela que, utilizada em plantio, em escala comercial, apresente
variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo critérios estabelecidos
pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC).
IV. Cultivar estável é aquela que, reproduzida em escala comercial, mantenha a sua
homogeneidade através de gerações sucessivas.
V. Cultivar homogênea que, utilizada em plantio, em escala comercial, apresente variabilidade
mínima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo critérios estabelecidos pelo Serviço
Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC).
Das assertivas apresentadas:
a) Somente as alternativas I e II são verdadeiras
b) Somente as alternativas III e IV são verdadeiras
c) Somente as alternativas I e III são verdadeiras
d) Somente as alternativas II e V são verdadeiras
e) Somente as alternativas IV e V são verdadeiras
14. Analise as afirmativas abaixo:
I. Decorrido o prazo de vigência do direito de proteção, a cultivar cairá em domínio público e
nenhum outro direito poderá obstar sua livre utilização.
II.A duração da proteção de uma cultivar vigora a partir da data de concessão do Certificado
Provisório de Proteção, pelo prazo de 15 anos, sem exceções.
III. O SNPC tem como missão garantir o livre exercício do direito de propriedade intelectual dos
obtentores de novas combinações filogenéticas na forma de cultivares vegetais distintas,
homogêneas e estáveis, zelando pelo interesse nacional no campo da proteção de cultivares.
IV. Não é possível consultar dados como o nome científico e comum das espécies, a
denominação da cultivar e os protocolos de pedido de proteção.
Assinale a alternativa CORRETA:
Das assertivas apresentadas:
a) Somente as alternativas I e II são verdadeiras
b) Somente as alternativas III e IV são verdadeiras
c) Somente as alternativas I e III são verdadeiras
d) Somente as alternativas II e III são verdadeiras
e) Somente as alternativas I e IV são verdadeiras
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15. Com respeito às definições legais referentes á Indicação Geográfica, podemos afirmar:
I. O nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto
ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio
geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.
II. O nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território ou nome do
produto/serviço, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam
exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.
III. O nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território ou nome do
produto/serviço, que tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação
de determinado produto/serviço.
IV. O nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que tenha tornado
conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de
prestação de determinado serviço.
Das assertivas apresentadas:
a) Somente as alternativas I e II são verdadeiras
b) Somente as alternativas I e III são verdadeiras
c) Somente as alternativas I e IV são verdadeiras
d) Somente as alternativas III e IV são verdadeiras
e) Somente as alternativas II e III são verdadeiras

16. Podem requerer o registro de Indicação Geográfica:
I. Somente pessoa jurídica representativa da coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome
geográfico e estabelecida no respectivo território.
II. Pessoas físicas e jurídicas representativas da coletividade legitimada ao uso exclusivo do
nome geográfico e estabelecida no respectivo território.
III. Pessoa física e jurídica representativa da coletividade.
IV. Associações e Institutos.
Das assertivas apresentadas:
a) Somente as alternativas I, II e III são verdadeiras
b) Somente as alternativas I, III e IV são verdadeiras
c) Somente as alternativas I, II e IV são verdadeiras
d) Somente as alternativas II, III e IV são verdadeiras
e) Todas as alternativas são verdadeiras

17. Sobre A Classificação Internacional de Patentes é CORRETO afirmar:
I. O uso da Classificação Internacional de Patentes (IPC) nas buscas de anterioridade facilita a
recuperação de documentos de patente e torna a busca mais assertiva.
II. A IPC é organizada em níveis hierárquicos, que são: Seções, Classes, Subclasses e Grupos.
III. A IPC cobre toda a tecnologia e contém cerca de 70 mil grupos, que consistem de uma
sequência de letras e números, e descrevem uma tecnologia específica.
Etapa 1 – Prova Nacional

21 de Maio de 2016

PROFNIT
Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação

Pg.
9/10

IV. Prevê um sistema hierárquico de símbolos para a classificação de patente de invenção,
modelo de utilidade, desenho industrial e programa de computador, de acordo com as diferentes
áreas tecnológicas a que pertencem.
Das assertivas apresentadas:
a) Somente as alternativas I, II e III são verdadeiras
b) Somente as alternativas I, III e IV são verdadeiras
c) Somente as alternativas I, II e IV são verdadeiras
d) Somente as alternativas II, III e IV são verdadeiras
e) Todas as alternativas são verdadeiras

18. De acordo com a legislação brasileira atual, estão entre as atribuições dos Núcleos de
Inovação Tecnológica:
I. Desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da
propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT, bem como estratégias
para a transferência de inovação gerada pela ICT.
II. Avaliar somente as solicitações do inventor da ICT a qual está vinculado.
III. Promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas e negociar e gerir os
acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT.
IV. Licitar serviços de terceiros para realização de estudos de prospecção tecnológica e de
inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de
inovação da ICT.
Das assertivas apresentadas:
a) Somente as alternativas I e III são verdadeiras
b) Somente as alternativas II e III são verdadeiras
c) Somente as alternativas II e IV são verdadeiras
d) Somente as alternativas I e IV são verdadeiras
e) Somente as alternativas III e IV são verdadeiras

19. Sobre o Tratado de Cooperação em Matéria de Patente (PCT) pode-se afirmar:
I. Na fase internacional do depósito do pedido de proteção é realizada a pesquisa internacional e
emitida uma opinião escrita da ISA - Autoridade Internacional de Busca.
II. Na fase nacional, são requeridas as traduções dos documentos que integram o pedido do
depósito.
III. O relatório de pesquisa internacional (ISR) é publicado com o pedido internacional juntamente
com a opinião escrita (WO).
IV. O Exame Preliminar ocorre somente na fase nacional para poder ser depositado o pedido na
fase internacional.
V. Mediante a apresentação de um único pedido internacional, mesmo após 18 meses, o PCT
possibilita a proteção simultânea da invenção em todos os países signatários.
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Das assertivas apresentadas:
a) Somente as alternativas I e II são verdadeiras
b) Somente as alternativas II e III são verdadeiras
c) Somente as alternativas II e IV são verdadeiras
d) Somente as alternativas I e IV são verdadeiras
e) Somente as alternativas III e IV são verdadeiras

20. No Brasil não são passiveis de proteção por patente invenção ou modelo de utilidade:
I. Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos.
II. O todo ou parte de seres vivos geneticamente modificados.
III. Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos,
publicitários, de sorteio e de fiscalização.
IV. Obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética.
V. Utensílio que apresente nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional.
Das assertivas apresentadas:
a) Somente as alternativas I, IV e V são verdadeiras
b) Somente as alternativas II, III e V são verdadeiras
c) Somente as alternativas II, III e IV são verdadeiras
d) Somente as alternativas I, III e IV são verdadeiras
e) Somente as alternativas I, II e V são verdadeiras
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