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AVALIAÇÃO NACIONAL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: INGLÊS 

23 de março de 2019 

É permitido utilizar dicionário em PAPEL (inglês<->inglês ou inglês<->português). 

 

CADERNO DEQUESTÕES 

1.  Esta prova contém 16 (dezesseis questões), cada uma com 4 (quatro) alternativas. 

2.   A duração da prova é de até 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 questões. 

10.  Os dois últimos candidatos devem permanecer na sala da prova até presenciar o  

fechamento do envelope com as folhas de respostas. 

 

IMPORTANTE: 

- 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 o 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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TEXTO BASE 

 

World Trade Organization (WTO) 

Intellectual property: protection and enforcement 

 

1. The WTO’s Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(TRIPS), negotiated during the 1986-94 Uruguay Round, introduced intellectual property 
rules into the multilateral trading system for the first time. 

 

2. Origins: into the rules-based trading system.... 

 

2.A The idea of trade, and what makes trade valuable for societies, has evolved beyond 
simply shipping goods across borders. Innovation, creativity and branding represent a 
large amount of the value that changes hands in international trade today. How to 
enhance this value and how to facilitate the flow of knowledge-rich goods and services 
across borders have become integral considerations in development and trade policy. 

 

2.B The TRIPS Agreement plays a critical role in facilitating trade in knowledge and 
creativity, in resolving trade disputes over intellectual property, and in assuring WTO 
members the latitude to achieve their domestic objectives. The Agreement is legal 
recognition of the significance of links between intellectual property and trade. 

 

2.C "Intellectual property" refers to creations of the mind. These creations can take many 
different forms, such as artistic expressions, signs, symbols and names used in 
commerce, designs and inventions. Governments grant creators the right to prevent 
others from using their inventions, designs or other creations — and to use that right to 
negotiate payment in return for others using them. These are “intellectual property rights”. 
They take a number of forms. For example, books, paintings and films come under 
copyright; eligible inventions can be patented; brand names and product logos can be 
registered as trademarks; and so on. Governments grant creators these rights as an 
incentive to produce and spread ideas that will benefit society as a whole. 

 

2.D The extent of protection and enforcement of these rights varied widely around the 
world; and as intellectual property became more important in trade, these differences 
became a source of tension in international economic relations. New internationally-
agreed trade rules for intellectual property rights were seen as a way to introduce more 
order and predictability, and to settle disputes more systematically. 

 

2.E The Uruguay Round achieved that. The WTO’s TRIPS Agreement is an attempt to 
narrow the gaps in the way these rights are protected and enforced around the world, 
and to bring them under common international rules. It establishes minimum standards 
of protection and enforcement that each government has to give to the intellectual 
property held by nationals of fellow WTO members. 
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2.F Under the TRIPS Agreement, WTO members have considerable scope to tailor their 
approaches to IP protection and enforcement in order to suit their needs and achieve 
public policy goals. The Agreement provides ample room for members to strike a balance 
between the long-term benefits of incentivising innovation and the possible short-term 
costs of limiting access to creations of the mind. Members can reduce short term costs 
through various mechanisms allowed under TRIPS provisions, such as exclusions or 
exceptions to intellectual property rights. And, when there are trade disputes over the 
application of the TRIPS Agreement, the WTO’s dispute settlement sys tem is available. 

 

3.The TRIPS Agreement covers five broad areas: 

• how general provisions and basic principles of the multilateral trading system apply 
to international intellectual property 

• what the minimum standards of protection are for intellectual property rights that 
members should provide 

• which procedures members should provide for the enforcement of those rights in 
their own territories 

• how to settle disputes on intellectual property between members of the WTO 

• special transitional arrangements for the implementation of TRIPS provisions. 

 

 

4. Basic principles: national treatment, MFN, and balanced protection 

 

As in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the General Agreement 
on Trade in Services (GATS), the starting point of the TRIPS Agreement is basic 
principles. And as in the two other agreements, non-discrimination features prominently: 
national treatment (treating foreign nationals no less favourably than one’s own 
nationals), and most-favoured-nation (MFN) treatment (not discriminating among 
nationals of trading partners). National treatment is also a key principle in other 
intellectual property agreements outside the WTO. 

The TRIPS Agreement has an additional important general objective: intellectual property 
protection should contribute to technical innovation and the transfer of technology. Both 
producers and users should benefit, and economic and social welfare should be 
enhanced, the TRIPS Agreement says. 

 

5. Anti-competitive practices in licensing 

One way for a right holder to commercially exploit his or her intellectual property rights 
includes issuing a license to someone else to use the rights. Recognizing the possibility 
that right holders might include conditions that are anti -competitive, the TRIPS Agreement 
says that under certain conditions, governments have the right to take action to prevent 
anti-competitive licensing practices. It also says governments must be prepared to 
consult each other on controlling anti-competitive licensing practices. 
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6.  Technology transfer 

Developing countries, in particular, see technology transfer as part of the bargain in which 
they have agreed to protect intellectual property rights. The TRIPS Agreement aims to 
achieve the transfer and dissemination of technology as part of its objectives, and 
specifically requires developed country members to provide incentives for their 
companies to promote the transfer of technology to least-developed countries. 

 

7. Compulsory licenses for export of medicines 

 

7.A A compulsory license is issued by a government authority or a court to make certain 
use of a patented invention without the consent of the patent holder. This mechanism is 
generally present in most patent laws, is recognized as a permissible option or flexibility 
under the TRIPS Agreement, and has been used by a number of WTO members in the 
pharmaceutical field. 

 

7.B TRIPS rules originally restricted compulsory licenses to serve mainly the domestic 
market, unless they were issued to deal with anti-competitive behavior. The Doha 
Declaration recognized that this restriction on compulsory licensing could hamper its 
effective use by countries with insufficient or no manufacturing capacities in the 
pharmaceutical sector.  

 

7.C The amendment of the TRIPS Agreement aims at removing this difficulty by creating 
an additional form of compulsory license that had not existed before: a compulsory 
license especially tailored for the export of medicines to countries in need. This allows 
low cost generic medicines to be produced and exported under a compulsory license 
exclusively for the purpose of serving the needs of countries that cannot manufacture 
those products themselves. 
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QUESTÕES 
 

 

 

DEVEM SER RESPONDIDAS COM BASE EXCLUSIVAMENTE NO TEXTO BASE 
DAS PÁGINAS ANTERIORES 

 

 

 

1. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 1 do 
texto:  

a) O Acordo da OMC sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
Relacionados ao Comércio (TRIPS), não foi negociado durante a Rodada Uruguai 
de 1986-94. 

b) O Acordo da OMC sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
Relacionados ao Comércio (TRIPS), negociado durante a Rodada Uruguai de 1986-
94, introduziu regras de propriedade intelectual no sistema multilateral de comércio 
pela primeira vez. 

c) O Acordo da OMC sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
Relacionados ao Comércio (TRIPS) foi re-negociado pela segunda vez durante a 
Rodada Uruguai de 1986-94 e não foi assinado. 

d) O Acordo da OMC sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
Relacionados ao Comércio (TRIPS) apenas atualizou as regras de propriedade 
intelectual no sistema multilateral de comércio. 

 

 

 

2. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 2.A 
do texto: 

a) A ideia de comércio e o que torna o comércio valioso para as sociedades consiste 
hoje em dia no simples transporte de mercadorias através das fronteiras. 

b) Inovação, criatividade e branding representam uma pequena fração do valor que 
muda de mãos no comércio internacional hoje. 

c) Como aumentar o valor do comércio e como facilitar o fluxo de bens e serviços ricos 
em conhecimento através das fronteiras tornaram -se considerações integrais no 
desenvolvimento e na política comercial.  

d) Como aumentar o valor do comércio e como facilitar o fluxo de bens e serviços ricos 
em conhecimento através das fronteiras não se tornaram considerações integrais no 
desenvolvimento e na política comercial.  
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3. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 2.B 
do texto: 

a) O Acordo TRIPS não desempenha um papel crítico na facilitação do comércio de 
conhecimento e criatividade, na resolução de disputas comerciais sobre propriedade 
intelectual e na garantia de que os membros da OMC têm a liberdade de alcançar 
seus objetivos domésticos. 

b) O Acordo TRIPS tem falta do reconhecimento legal da importância dos vínculos entre 
propriedade intelectual e comércio. 

c) O acordo é um reconhecimento legal da importância da ausência dos vínculos entre 
propriedade intelectual e comércio. 

d) O Acordo TRIPS desempenha um papel crítico na facilitação do comércio de 
conhecimento e criatividade, na resolução de disputas comerciais sobre propriedade 
intelectual e na garantia de que os membros da OMC têm a liberdade de alcançar 
seus objetivos domésticos. 

 

 

4. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 2 .C 
do texto: 

a) "Propriedade intelectual" refere-se a criações da mente como sejam expressões 
artísticas, signos, símbolos e nomes usados no comércio, projetos e invenções.  

b) Os “direitos de propriedade intelectual” permitem aos criadores o direito de impedir 
que outros usem suas invenções, projetos ou outras criações – mas não permitem 
negociar o pagamento em troca de outros que os usam.  

c) Os “direitos de propriedade intelectual” não incluem direitos autorais. 

d) Os “direitos de propriedade intelectual” não incluem nomes de marcas e logotipos de 
produtos. 

 

 

5. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 2.D 
do texto: 

a) O grau de proteção e aplicação dos “direitos de propriedade intelectual” é 
homegêneo e igual em todos os países hoje em dia. 

b) O grau de proteção e aplicação dos “direitos de propriedade intelectual” e suas 
diferenças tornaram-se uma fonte de tensão nas relações econômicas 
internacionais.  

c)  O grau de proteção e aplicação dos “direitos de propriedade intelectual” tem pouca 
relevância no comércio de hoje em dia. 

d) O grau de proteção e aplicação dos “direitos de propriedade intelectual” e suas 
regras comerciais não contribuem para introduzir mais ordem e previsibilidade, e 
para resolver disputas mais sistematicamente. 
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6. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 2.E 
do texto: 

a) O Acordo TRIPS da OMC é uma tentativa de reduzir as lacunas na forma como 
esses direitos são protegidos e aplicados apenas na Europa e de colocá-los sob 
regras internacionais comuns.  

b) O Acordo TRIPS da OMC não estabelece padrões mínimos de proteção e aplicação 
que cada governo deve dar à propriedade intelectual de cidadãos de outros membros 
da OMC. 

c) O Acordo TRIPS da OMC é uma tentativa de reduzir as lacunas na forma como 
esses direitos são protegidos e aplicados em todo o mundo e de colocá -los sob 
regras internacionais comuns.  

d) O Acordo TRIPS da OMC não foi um produto da rodada do Uruguai. 

 

 

7. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 2.F 
do texto: 

a) O Acordo TRIPS dificulta o equilíbrio entre os benefícios a longo prazo de incentivar 
a inovação e os possíveis custos de curto prazo de limitar o acesso a criações da 
mente. 

b) O Acordo TRIPS oferece a possibilidade do equilíbrio entre os benefícios a curto 
prazo de incentivar a inovação e os possíveis custos de curto prazo de limi tar o 
acesso a criações da mente. 

c) O Acordo TRIPS oferece a possibilidade do equilíbrio entre os benefícios a longo 
prazo de incentivar a inovação e os possíveis custos de longo prazo de limitar o 
acesso a criações da mente. 

d) O Acordo TRIPS oferece a possibilidade do equilíbrio entre os benefícios a longo 
prazo de incentivar a inovação e os possíveis custos de curto prazo de limitar o 
acesso a criações da mente. 

 

 

8. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 3 do 
texto: 

a) O Acordo TRIPS abrange como as disposições gerais e os princípios básicos do 
sistema multilateral de comércio se aplicam à propriedade intelectual internacional. 

b) O Acordo TRIPS não abrange quais são os padrões mínimos de proteção para os 
direitos de propriedade intelectual que os membros devem fornecer. 

c) O Acordo TRIPS não compreende quais procedimentos os membros devem 
providenciar para a aplicação desses direitos em seus próprios territórios. 

d) O Acordo TRIPS não abrange como resolver disputas sobre propriedade intelectual 
entre membros da OMC. 
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9. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 4 do 
texto: 

a) O Acordo TRIPS não obedece aos mesmos princípios básicos que o Acordo Geral 
sobre Tarifas e Comércio (GATT) e o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços 
(GATS). 

b) O Acordo TRIPS obedece aos mesmos princípios básicos que o Acordo Geral sobre 
Tarifas e Comércio (GATT) e o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS). 

c) O Acordo TRIPS substituiu integralmente o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 
(GATT). 

d) O Acordo TRIPS substituiu integralmente o Acordo Geral sobre Comércio de 
Serviços (GATS). 

 

 

10. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 4 do 
texto: 

a) O Acordo TRIPS é caracterizado pela discriminação no tratamento nacional: 
tratamento de cidadãos estrangeiros não é menos favorável do que o dos próprios 
cidadãos. 

b) O Acordo TRIPS é caracterizado pela discriminação no tratamento de nação mais 
favorecida: não discriminação entre nacionais de parceiros comerciais. 

c) O Acordo TRIPS é caracterizado pela não-discriminação no tratamento de nação 
mais favorecida: não discriminação entre nacionais de parceiros comerciais. 

d) O Acordo TRIPS é caracterizado pela discriminação no tratamento de cidadãos 
estrangeiros não é menos favorável do que o dos próprios cidadãos. 

 

 

11. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 4 do 
texto: 

a) O Acordo TRIPS considera que a proteção da propriedade intelectual não consegue 
contribuir para a inovação técnica e a transferência de tecnologia. 

b) O Acordo TRIPS considera que a proteção da propriedade intelectual deve contribuir 
para a inovação técnica e a transferência de tecnologia , mas que os produtores 
devem se beneficiar mais  do que os usuários. 

c) O Acordo TRIPS considera que a proteção da propriedade intelectual deve contribuir 
para a inovação técnica e a transferência de tecnologia, mas que os usuários devem 
se beneficiar mais  do que os produtores. 

d) O Acordo TRIPS considera que a proteção da propriedade intelectual deve contribuir 
para a melhoria do bem-estar econômico e social. 
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12. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 5 do 
texto: 

a) O Acordo TRIPS diz que os governos têm sempre o direito de tomar medidas para 
prevenir práticas de licenciamento anticompetitivas. 

b) O Acordo TRIPS diz que os governos têm, em certas condições, o direito de tomar 
medidas para prevenir práticas de licenciamento anticompetitivas. 

c) O Acordo TRIPS obriga os governos a se consultarem sempre que ocorrerem 
licenciamento. 

d) O Acordo TRIPS diz que os governos não têm o direito de tomar medidas para 
prevenir práticas de licenciamento anticompetitivas. 

 

 

 

13. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 6 do 
texto: 

a) O Acordo TRIPS requer que os países desenvolvidos ofereçam incentivos para que 
suas empresas promovam a transferência de tecnologia para os países menos 
desenvolvidos. 

b) O Acordo TRIPS requer que os países menos desenvolvidos ofereçam incentivos 
para que suas empresas promovam a transferência de tecnologia para os países 
mais desenvolvidos. 

c) O Acordo TRIPS não requer que os países desenvolvidos ofereçam incentivos para 
que suas empresas promovam a transferência de tecnologia para os países menos 
desenvolvidos. 

d) O Acordo TRIPS diz que os países menos desenvolvidos devem oferecer incentivos 
aos países mais desenvolvidos para que suas empresas promovam a transferência 
de tecnologia para os países menos desenvolvidos. 

 

 

 

14. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 7.A 
do texto: 

a) Uma licença compulsória é uma quebra de patente. 

b) Uma licença compulsória tem que ser solicitada por uma empresa concorrente com 
o consentimento dos inventores. 

c) Uma licença compulsória é emitida por uma autoridade governamental ou um 
tribunal para fazer uso certo de uma invenção patenteada sem o consentimento do 
detentor da patente. 

d) Uma licença compulsória não pode ser emitida por uma autoridade governamental 
ou um tribunal para fazer uso certo de uma invenção patenteada sem o 
consentimento do detentor da patente. 
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15. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 7.B 
do texto: 

a) As regras do TRIPS originalmente não permitiam licenças compulsórias no caso de 
comportamento anticoncorrencial.  

b) As regras do TRIPS originalmente restringiam as licenças compulsórias para atender 
principalmente ao mercado interno, exceto no caso de comportamento 
anticoncorrencial.  

c) As regras do TRIPS originalmente já permitiam as licenças compulsórias para 
atender todos os casos da indústria farmacêutica.  

d) As regras do TRIPS originalmente restringiam as licenças compulsórias para atender 
principalmente ao mercado externo.  

 

 

 

16. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 7.C 
do texto: 

a) A alteração do Acordo TRIPS criou uma forma adicional de licença compulsória 
especialmente adaptada para a exportação de medicamentos para países 
necessitados com capacidade insuficiente de fabricação no setor farmacêutico. 

b) A alteração do Acordo TRIPS impediu a licença compulsória para a exportação de 
medicamentos para países necessitados com capacidade insuficiente de fabricação 
no setor farmacêutico. 

c) A alteração do Acordo TRIPS criou uma forma adicional de licença compulsória 
especialmente adaptada para a exportação de medicamentos para países com 
capacidade suficiente de fabricação no setor farmacêutico. 

d) A alteração do Acordo TRIPS impediu a licença compulsória para a fabricação de 
medicamentos nos países necessitados. 

 


