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AVALIAÇÃO NACIONAL DA DISCIPLINA DE CONCEITOS E APLICAÇÕES DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

CADERNO DE QUESTÕES 

 

 

1. Esta prova contém 16 (dezesseis 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:   MODOERRADO:  

 

 

BOA AVALIAÇÃO! 
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QUESTÕES DE CONCEITOS E APLICAÇÕES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
 
1. Sobre indicação geográfica (IG), analise as afirmativas abaixo:  
 
I. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade 
de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou 
fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.  
II. Considera-se indicação de procedência 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.  
III. A proteção da IG estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, 
bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo 
nome seja indicação geográfica.  
IV. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço 
estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o 
atendimento de requisitos de qualidade. 
V. O certificado da IG é concedida pelo Estado mediante protocolo junto ao órgão competente do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).  
 
Das assertivas apresentadas: 

a) Somente as alternativas I e II são verdadeiras 

b) Somente as alternativas II e V são verdadeiras 

c) Somente as alternativas II e IV são verdadeiras 

d) Somente as alternativas III e IV são verdadeiras 

e) Somente as alternativas III e V são verdadeiras 

 
 
2. Quanto ao requerente do registro de uma MARCA, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de 
direito privado, sendo que as pessoas de direito privado só podem requerer registro de 
marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente. 

b) Apenas pessoas jurídicas de direito público podem requerer o registro de marca de 
símbolos nacionais, tais como brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e 
monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais. 

c) Pessoa física pode requerer registro de marca desde que comprove ser empresária e 
demonstre estar o sinal visual relacionado à atividade que efetivamente exerce. 

d) Podem requerer registro de marca coletiva somente as pessoas físicas de direito privado. 

e) Pessoas jurídicas de direito público não podem requerer o registro de marca. 

 
 
3. No que se refere às MARCAS, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão 
do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. 

b) Quanto à sua natureza, as marcas são classificadas como de produto, de serviço, coletiva, 
nominativa, figurativa, mista, tridimensional e de certificação. 
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c) São direitos do titular da marca: usar exclusivamente em todo o território nacional, ceder 
seu registro ou pedido de registro; licenciar seu uso; zelar pela sua integridade material ou 
reputação. 

d) De acordo com a legislação brasileira, são passíveis de registro como marca todos os 
sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, 
conforme disposto no art. 122 da Lei nº 9.279/96. 

e) O exame de registrabilidade ocorre após publicação na Revista da Propriedade Intelectual 
(RPI) no prazo de corridos 60 (sessenta) dias a fim de terceiros interessados apresentem 
oposição ao pedido de concessão da marca, conforme art. 158 da Lei de Propriedade 
Intelectual (LPI). 

 
 
4. Com respeito à patente de invenção (PI) e modelo de utilidade (MU) e aos trâmites processuais 
junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (lNPI), analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Agrega valor a um produto ou processo. 
II. Promove competitividade estratégica de mercado. 
III. Pode contribuir para o desenvolvimento econômico do país. 
IV. Após depósito eletrônico e exame técnico, a patente é concedida, automaticamente, pelo INPI. 
V. A documentação necessária para o pedido de proteção é equivalente ao da tramitação de um 
pedido de registro de programa de computador. 
 
Das assertivas apresentadas: 

a) Apenas as alternativas I, II e III 

b) Apenas as alternativas II, III e IV 

c) Apenas as  alternativas III, IV e V  

d) Apenas as alternativas II, III e IV  

e) Apenas as  alternativas II, III e V 

 
 

5. A busca de anterioridade consiste no levantamento de informações e evidências sobre o 
“estado da técnica” de uma determinada invenção. Sobre a busca de anterioridade em 
documentos de patente, pode-se afirmar: 

a) A busca de anterioridade deve ser feita somente após o exame formal. 

b) A busca de anterioridade não deve ultrapassar duas laudas do relatório descritivo da 
patente. 

c) Para depósito de patente no Brasil, o banco de dados do INPI é o único disponível de 
acesso livre. 

d) Apenas quando há interesse no depósito em outros países, a busca de anterioridade 
deverá ser realizada nos bancos de dados daqueles países onde se deseja proteger. 

e) A descrição do estado da técnica deve permitir a compreensão, a busca e o exame da 
invenção, evidenciando os possíveis problemas ou desvantagens existentes no estado da 
técnica. 
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6. Em relação as normas do registro de programa de computador que encontram-se descritas na 
Instrução Normativa Nº 11/2013 do INPI: 
 
I. A proteção recai sobre o “código-fonte em si”, protegendo esquemas e técnicas subjacentes ao 
funcionamento. 
II. Conjuntos comercialmente indivisíveis de programas, que componham um mesmo “pacote” de 
aplicações podem obter registro único. 
III. Alterações ou derivações requerem autorização do autor da versão original. 
IV. Apenas é realizado exame documental formal, não havendo análise técnica ou de 
anterioridade para a admissão do Registro.  
 
Das assertivas apresentadas: 

a) Apenas as alternativas I, II e III são verdadeiras 

b) Apenas as alternativas I, III e IV são verdadeiras 

c) Apenas  a alternativa II, II e IV são verdadeiras. 

d) Apenas as alternativas II e III são verdadeiras 

e) Todas as alternativas são verdadeiras 

 
 
7. A União da Convenção de Paris (CUP), assinado em 1883 em Paris, é o primeiro acordo 
internacional relativo à Propriedade Intelectual, sobre este acordo é possível afirmar: 
 
I. A Convenção tenta uniformizar as leis nacionais prevê ampla liberdade legislativa para cada 
país, exigindo apenas paridade: o tratamento dado ao nacional beneficiará também o estrangeiro. 
II. Várias foram as modificações introduzidas no texto de 1883 através de revisões: Bruxelas 
(1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967).  
III. O Brasil aderiu a essa Convenção União de Paris, por meio do Decreto n° 4.541 de 1922, e 
aprovou o texto atual através do Decreto n° 75.699, de 6 de maio de 1975. 
IV. O Brasil não aderiu à CUP na sua origem devido a incompatibilidades legislativas, passando a 
assinar a Convenção apenas em 1967. 
V. A prioridade unionista refere-se ao primeiro pedido de patente ou desenho industrial 
depositado em um dos países membros, que serve de base para depósitos subseqüentes 
relacionados à mesma matéria, efetuados pelo mesmo depositante ou seus sucessores legais 
 
Das assertivas apresentadas: 

a) Apenas as alternativas I e II são verdadeiras 

b) Apenas as alternativas II e III são verdadeiras 

c) Apenas  as alternativa I e V são verdadeiras. 

d) Apenas as alternativas II, III e V são verdadeiras 

e) Apenas as alternativas II, III e IV são verdadeiras 
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8. Em alguns países o patenteamento de programas de computador é permitido. A demanda pelo 
patenteamento de software leva em conta: 
 
I. O fato de que o copyright protege apenas as “expressões literais” dos programas de 
computador. 
II. Como o valor do programa de computador não está apenas na sua forma, mas também nas 
“ideias” nele contidas, a patente passa a ser uma forma de apropriação tecnológica mais forte.  
III. A patente protege a funcionalidade do programa e não apenas a forma como foi escrito. Em 
termos práticos, o copyright protege contra a pirataria enquanto as patentes evitam a cópia por 
concorrentes. 
 
Das assertivas apresentadas: 

a) Apenas as alternativas I e II são verdadeiras 

b) Apenas as alternativas I e III são verdadeiras 

c) Apenas as alternativas II e III são verdadeiras 

d) Apenas a alternativa III é verdadeira. 

e) Todas as alternativas são verdadeiras. 

 

9. No Direito Internacional, a preocupação com a propriedade intelectual se traduziu, 
principalmente, na criação da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), que teve 
por pretensão tomar medidas visando a promoção da atividade intelectual criativa, 
proporcionando proteção e repreendendo a competição desleal. Em relação a OMPI, analise as 
afirmativas abaixo: 
 
I. A OMPI foi criada por ocasião do acordo assinado em 1970, em Washington, com o objetivo de 
simplificar o procedimento para múltiplos depósitos, no caso de uma solicitação para proteção 
patentária em vários países. 
II. A OMPI foi criada por uma convenção em Estocolmo em 1976, chamada de "Convenção de 
Estabelecimento da Organização Mundial da Propriedade Intelectual", entrando em vigor apenas 
em 1982. 
III. A OMPI tornou-se uma das agências especializadas da Organização das Nações Unidas com 
mandato para administrar questões da propriedade intelectual reconhecidas pelos Estados 
Membros da ONU. 
IV. A OMPI administra o sistema internacional de registro de marcas por meio de sua Secretaria 
Internacional.  
 
Das assertivas apresentadas: 

a) Apenas as alternativas I e II são verdadeiras 

b) Apenas as alternativas II e IV são verdadeiras 

c) Apenas as alternativas I e III são verdadeiras 

d) Apenas a alternativa III e IV são verdadeiras 

e) Apenas as alternativa II é verdadeira 
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10. O direito autoral refere-se a todas as criações que não possuem requisitos de novidade 
absoluta e aplicação industrial. Analise as alternativas: 
 
I. Os direitos de autor possuem validade internacional a partir da Convenção da União de Paris. 
II. A Convenção que trata do direito autoral é administrada pela OMPI e atualmente tem mais de 
cem países signatários. 
III. Segundo os direitos autorais morais, cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor 
da obra literária, artística ou científica. 
IV. O direito autoral não protege as ideias de forma isolada, mas sim a forma de expressão da 
obra intelectual, ou seja, “a forma de um trabalho literário ou científico é o texto escrito; da obra 
oral, a palavra; da obra musical, o som; e da obra de arte figurativa, o desenho, a cor e o volume 
etc. 
 
Das assertivas apresentadas: 

a) Apenas as alternativas I e II são verdadeiras 

b) Apenas as alternativas I e III são verdadeiras 

c) Apenas as alternativas II e IV são verdadeiras 

d) Apenas a alternativa II é verdadeira. 

e) Todas as alternativas são verdadeiras 

 
 
11. Sobre os sistemas de depósito internacional de patentes, analise as afirmações a seguir: 
I. Para depósito internacional de patentes, pode-se optar pelo depósito tradicional, via CUP, ou 
pelo sistema Tratado de Cooperação em Matéria de Patente (PCT). 
II. A opção pelo depósito internacional nos países pertencentes ao tratado resultante da CUP, o 
primeiro depósito é feito no país de origem e gera o direito de prioridade. 
III. No prazo de 18 meses após o depósito por meio do tratado resultante da CUP, deve-se 
depositar o pedido nos países pertencentes ao tratado, reivindicando a prioridade do pedido do 
país de origem. 
IV. Cada país possui o seu sistema de PI, tendo em vista que a concessão de uma patente é um 
direito outorgado pelo Estado por meio de leis específicas. 
V. Para depósito internacional via PCT, é obrigatório o requerimento de exame preliminar 
internacional. 
 
Das assertivas apresentadas: 

a) Somente as alternativas I e II são falsas 

b) Somente as alternativas III e V são falsas 

c) Somente as alternativas IV e V são falsas 

d) Somente as alternativas I e III são falsas 

e) Somente as alternativas II e IV são falsas 

 
 
12. 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. 
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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 SNPC. 
IV. Cultivar homogênea é aquela que, utilizada em plantio, em escala comercial, apresenta 
variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo critérios estabelecidos 
pelo SNPC. 
V. Cultivar estável é aquela que, reproduzida em escala comercial, mantenha a sua 
homogeneidade através de gerações sucessivas. 
 
Das assertivas apresentadas: 

a) Somente as alternativas I e II são verdadeiras 

b) Somente as alternativas II e V são verdadeiras 

c) Somente as alternativas IV e V são verdadeiras 

d) Somente as alternativas III e IV são verdadeiras 

e) Somente as alternativas I e III são verdadeiras 

 
 
13. Com base nos requisitos de proteção para o instituto do desenho industrial previstos na LPI, 
pode-se afirmar que se constituem requisitos legais: 
 
I. Consistir num único conceito inventivo. 
II. Não estar compreendido no estado da técnica. 
III. A configuração visual deve ser distintiva em relação a outros objetos (ou padrões) conhecidos.  
IV. Produção e reprodução/repetibilidade industrial, ou seja, o objeto deve ser produzido em série 
sem variações de forma. 
 
Das assertivas apresentadas: 

a) Somente as alternativas II, III e IV são verdadeiras 

b) Somente as alternativas I, III e IV são verdadeiras 

c) Somente as alternativas I, II e III são verdadeiras 

d) Somente as alternativas II e III são verdadeiras 

e) Somente as alternativas I e III são verdadeiras 

 
 
14. Considerando os casos possíveis de indeferimento do pedido de proteção do desenho 
industrial: 
I. Tiver caráter puramente artístico. 
II. Constituir-se em elemento ornamental com características tridimensionais ou de características 
bidimensionais. 
III. Constituir-se na forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada 
essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. 
IV. For contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou 
atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de 
respeito e veneração. 
 



 

PROFNIT 

Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação 
Pg. 8/8 

 

Avaliação Nacional - AV2 02 de setembro de 2017 

Das assertivas apresentadas: 
a) Somente as alternativas I, II e III são verdadeiras 

b) Somente as alternativas II e III são verdadeiras 

c) Somente as alternativas I, III e IV são verdadeiras 

d) Somente as alternativas I, II e IV são verdadeiras 

e) Somente as alternativas I e III são verdadeiras 

 
 
15. Com respeito à matéria não patentável ou criações do intelecto humano que não são 
consideradas invenções, analise as afirmativas. Para que item (ou itens) a seguir NÃO há 
previsão legal para impedir a proteção da invenção por meio do instituto da patente, segundo a 
LPI. 
 
I. Substâncias químicas, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem 
como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de 
obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do Núcleo Atômico 
II. Teorias científicas e métodos matemáticos, esquemas, planos, princípios ou métodos 
comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização. 
III. O todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou 
ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os 
processos biológicos naturais. 
IV. Obras arquitetônicas, artísticas e científicas, apresentação de informações e regras de jogo. 
V. Aparatos destinados a realizar diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal;  
 
Das assertivas apresentadas: 

a) Somente as alternativas I e II  

b) Somente as alternativas II e V 

c) Somente as alternativas II e IV  

d) Somente a alternativa III  

e) Somente a alternativa V 

 
 
16. Considerando o direito relativo ao desenho industrial conferido ao titular da proteção no Brasil: 
I. Confere o direito exclusivo de impedir a exploração não autorizada do desenho ou modelo em 
artigos industriais. 
II. Permite que o titular explore economicamente o desenho industrial apenas no aspecto estético. 
III. Confere o direito exclusivo apenas de impedir a cópia não autorizada do desenho ou modelo. 
IV. Permite que o titular modifique o conceito inventivo atribuído ao desenho industrial protegido. 
 
Das assertivas apresentadas: 

a) Somente a alternativa III é verdadeira 

b) Somente a alternativa I  é verdadeira 

c) Somente as alternativas I e III são verdadeiras 

d) Somente as alternativas II e III são verdadeiras 

e) Somente as alternativas II e IV são verdadeiras 


