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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. De acordo com a Lei 13.243/2106, conhecida como novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, o termo inovação compreende: 
 
I. A apresentação de uma nova ideia de um modo de fazer um processo de produção industrial. 
II. A introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em 
novos produtos, processos ou serviços. 
III. A apresentação de uma descoberta à comunidade científica que conduzirá a produção de 
novos produtos e processos. 
IV. A introdução no ambiente produtivo ou social de agregação de novas funcionalidades ou 
características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em 
efetivo ganho de qualidade ou desempenho. 
 
Das afirmativas apresentadas: 

a) Somente I e II são verdadeiras 

b) Somente II e IV são verdadeiras 

c) Somente I e III são verdadeiras 

d) Somente III e IV são verdadeiras 

e) Somente II e IV são verdadeiras 

 
2. A Propriedade Intelectual é dividida em direito autoral, propriedade industrial e proteção         
sui generis. Sobre as espécies de propriedade intelectual e os conceitos relacionados, analise as 
informações abaixo:  
 
I - A proteção sui generis compreende apenas topografia de circuitos integrados e cultivar.   
II - Propriedade Intelectual refere-se aos direitos relativos às obras literárias, artísticas e 
científicas; às interpretações e às emissões de radiodifusão; e às invenções em todos os 
domínios da atividade humana entre outros. 
III - Propriedade Intelectual é o produto da capacidade inventiva do intelecto humano apenas nos 
campos industrial e científico. 
IV - Propriedade Intelectual é uma garantia de apropriação das criações intelectuais e dos signos 
distintivos que integram o patrimônio das pessoas, como ativos intangíveis, sendo um regime 
disciplinador de conduta no mercado. 
V - O direito autoral, segundo a Lei 9.610/1998, refere-se a obras intelectuais protegidas tais 
como, obras literárias, artísticas, conferências, métodos diagnósticos, desenhos, traduções, 
modelos matemáticos, programa de computador, cartas geográficas, etc. 
 
Das afirmativas apresentadas: 

a) Somente I e II são verdadeiras 

b) Somente II e IV são verdadeiras 

c) Somente I e V são verdadeiras 

d) Somente II e V são verdadeiras 

e) Somente III e IV são verdadeiras 
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3. Em relação aos acordos internacionais e marcos legais relativos à Propriedade Intelectual, 
analise as informações abaixo: 
 
I - 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. 
II - A Convenção da União de Paris (CUP) é o primeiro acordo internacional relativo à 
Propriedade Intelectual que trata da proteção de todas as formas de ativos intangíveis. 
III - A CUP tenta uniformizar as leis nacionais prevendo que o tratamento dado ao nacional 
beneficiará também o estrangeiro. 
IV - O Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) tem como objetivo simplificar o procedimento 
para múltiplos depósitos. 
V - A Convenção de Berna trata do direito de autor e o Acordo de Madri refere-se ao registro de 
marcas. 
 
Das afirmativas apresentadas: 

a) Somente I e II são verdadeiras 

b) Somente III e IV são verdadeiras 

c) Somente I e IV são verdadeiras 

d) Somente III e V são verdadeiras 

e) Somente IV e V são verdadeiras 

 
4. Com respeito ao direito de Proteção de Indicação Geográfica, para efeitos legais, 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. Na hipótese de um único produtor ou prestador de serviço estar legitimado ao uso exclusivo do 
nome geográfico, pessoa física ou jurídica, estará autorizado a requerer o registro da Indicação 
Geográfica em nome próprio. 
IV. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, 
não será considerado indicação geográfica. 
V. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem 
não poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não 
induza falsa procedência 
 
Das afirmativas apresentadas: 

a) Somente I e II são verdadeiras 

b) Somente II e III são verdadeiras 

c) Somente I e IV são verdadeiras 

d) Somente III e IV são verdadeiras 

e) Somente III e V são verdadeiras 
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5. Sobre topografia de circuitos integrados e os direitos relacionados à essa proteção intelectual, 
analise as afirmativas: 
 
I. A topografia de circuitos integrados constitui um direito relativo à propriedade industrial. 
II. A proteção da topografia será concedida por 10 (dez) anos contados da data do depósito ou da 
primeira exploração, o que tiver ocorrido primeiro. 
III. A topografia de circuitos integrados representa o todo ou parte do produto, a disposição 
geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado apenas no estágio final da produção. 
IV. Topografia de circuitos integrados significa uma série de imagens relacionadas, construídas 
ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das 
camadas que compõem um circuito integrado. 
V. Topografia de circuitos integrados significa o produto constituído por uma série de imagens 
relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a 
configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado. 
 
Das afirmativas apresentadas: 

a) Somente I e II são verdadeiras 

b) Somente I e III são verdadeiras 

c) Somente I e IV são verdadeiras 

d) Somente II e IV são verdadeiras 

e) Somente III e IV são verdadeiras 

 
6. Em relação à Propriedade Intelectual assinale a alternativa CORRETA: 

a) De acordo com a 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. 

b) 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. 

c) Os direitos protegidos pela Propriedade Industrial somente têm validade no âmbito dos 
países membros da OMC. 

d) Os direitos relativos à Propriedade Industrial tem validade no país de depósito e nos outros 
países signatários do PCT. 

e) Os Direitos de Autor possuem validade apenas no país de nacionalidade do autor a partir 
da Convenção de Berna. 

 
7. Sobre o acordo internacional conhecido pela sigla TRIPS, do inglês Agreementon Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights, podemos afirmar: 
 
I. Versa sobre os aspectos dos direitos de Propriedade Intelectual relacionadas ao comércio entre 
os países signatários. 
II. Previu um período de transição para a sua implantação completa em países desenvolvidos e 
em desenvolvimento a partir 2006. 
III. Não prevê o patenteamento de alimentos, medicamentos e similares, cabendo aos membros 
determinar livremente a forma apropriada de fazer este patenteamento. 
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IV. 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. 
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 afirmativas apresentadas: 

a) Somente I e II são verdadeiras 

b) Somente III e IV são verdadeiras 

c) Somente I e III são verdadeiras 

d) Somente I e IV são verdadeiras 

e) Somente II e V são verdadeiras 

 
8. Sobre as condições de registrabilidade, conceitos e tipos de Marcas tratados na Lei de 
Propriedade Industrial (LPI), analise as informações abaixo: 
 
I - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do art. 6º bis (I), da 
CUP para Proteção da Propriedade Industrial goza de proteção especial, independentemente de 
estar previamente depositada ou registrada no Brasil. 
II - As marcas relativas a brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento 
oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, 
figura ou imitação não são registráveis. 
III - A marca de certificação é aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou 
serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, 
natureza, material utilizado e metodologia empregada. 
IV - As marcas são sinais que identificam produtos de uma determinada empresa e por isso não 
podem ser transferidos. 
V.- As marcas são consideradas bens imateriais que não podem ser negociadas ou ter suas 
titularidades alteradas. 
 
Das afirmativas apresentadas: 

a) Apenas I e II estão corretas 

b) Apenas II e III estão corretas 

c) Apenas III e IV estão corretas 

d) Apenas I e V estão corretas 

e) Apenas IV e V estão corretas 

 

9. Quanto aos direitos de autor e à luz da Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1996, analise as 
informações: 
 
I - Para ter os direitos definidos na lei, o autor, criador da obra literária, artística ou científica,  
deverá usar sempre seu nome civil, completo ou abreviado. 
II - Ao co-autor, cuja contribuição possa ser utilizada separadamente, são asseguradas todas as 
faculdades inerentes à sua criação como obra individual, vedada, porém, a utilização que possa 
acarretar prejuízo à exploração da obra comum. 
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III - Quando uma obra feita em regime de co-autoria não for divisível, nenhum dos co-autores, sob 
pena de responder por perdas e danos, poderá, sem consentimento dos demais, publicá-la ou 
autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas 
IV - Em obras coletivas, os participantes não poderão proibir que se indique ou anuncie seu nome 
na obra coletiva. 
V - Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados a partir do seu 
falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil. 
 
Das afirmativas apresentadas: 

a) Apenas I e II estão corretas 

b) Apenas II e III estão corretas 

c) Apenas II e IV estão corretas 

d) Apenas I e V estão corretas 

e) Apenas IV e V estão corretas 

 
10. No que se refere ao direito relativo ao registro de MARCAS, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

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) 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. 

c) Quanto à sua natureza, as marcas são classificadas como de produto, de serviço, coletiva, 
nominativa, figurativa, mista, tridimensional e de certificação. 

d) São direitos do titular da marca: usar exclusivamente a marca em todo o território nacional; 
ceder seu registro ou pedido de registro; licenciar seu uso; zelar pela sua integridade 
material ou reputação. 

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 
apresentarem oposição ao pedido de concessão da marca, conforme art. 158 da Lei de 
Propriedade Intelectual (LPI). 

 
11. A criação da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) 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 administra o sistema internacional de registro de marcas por meio de sua Secretaria 
Internacional.  
II. A OMPI foi criada com o objetivo de simplificar o procedimento para múltiplos depósitos,no 
caso de uma solicitação para proteção patentária em vários países. 
III. 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. 
IV. 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. 
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V. A OMPI é uma agência reguladora internacional sobre assuntos relacionados aos direitos 
referentes à propriedade intelectual e tem o poder de definir as políticas correlatas dos países 
membros. 
 
Das afirmativas apresentadas: 

a) Apenas I e V são verdadeiras 

b) Apenas II e III são verdadeiras 

c) Apenas I e IV são verdadeiras 

d) Apenas III e IV são verdadeiras 

e) Apenas II e V são verdadeiras 

 
12. 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 novidade só é requerida para a patente de invenção. 
III. A atividade inventiva não é requisito de patenteabilidade. 
IV. Novidade e aplicação industrial são requisitos de patenteabilidade. 
V. Existem três tipos de patentes: de invenção, desenho industrial e modelo de utilidade. 
 
Das afirmativas apresentadas: 

a) Apenas IV está correta 

b) Apenas I e II estão corretas 

c) Apenas III e IV estão corretas 

d) Apenas II e III estão corretas 

e) Todas as alternativas estão corretas 

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

a) Somente I e II são verdadeiras 

b) Somente II e V são verdadeiras 

c) Somente IV e V são verdadeiras 

d) Somente III e V são verdadeiras 

e) Somente I e III são verdadeiras 
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14. A propriedade do desenho industrial, assegura ao titular o retorno dos investimentos aplicados 
no processo de criação. Sobre essa proteção NÃO é correto afirmar: 

a) É concedido por 10 anos com possibilidade de prorrogação por três períodos de cinco 
anos. 

b) Goza do período de graça de 180 dias para fins do requisito de novidade. 

c) É patenteável o desenho industrial que possua novidade e originalidade. 

d) É válido apenas no território do país na qual foi concedida a proteção. 

e) Garante a proteção da forma do objeto e não sua funcionalidade. 

 
15. No Brasil não são patenteáveis: 
 
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. Aparatos utilizados para diagnósticos médicos. 
V. Utensílio que apresente nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional. 
 
Das afirmativas apresentadas: 
 

a) Somente I, IV e V são verdadeiras 

b) Somente II, III e V são verdadeiras 

c) Somente I, II e V são verdadeiras 

d) Somente II e IV são verdadeiras 

e) Somente I e III são verdadeiras 

 

16. Em relação à proteção da propriedade intelectual de programas de computador: 
 
I - 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. 
II - Programas de computador, em código fonte ou objeto, serão protegidos como obras literárias 
pelo Acordo TRIPS 
II - 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 -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. 
 
Das afirmativas apresentadas: 

a) Apenas I e II estão corretas 

b) Apenas II e III estão corretas 

c) Apenas II e IV estão corretas 

d) Apenas II está correta 

e) Todas estão corretas 


