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AVALIAÇÃO NACIONAL DA DISCIPLINA DE PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

CADERNO DE QUESTÕES 

 

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

- As questões foram elaboradas com base nos slides disponibilizados das aulas, e devem ser 

respondidas de acordo com as informações neles contidas. 

- Quanto ao preenchimento da Folha de Respostas, observe as instruções: 

a) Preencha o seu 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 de 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 abaixo. 

Não assinale resposta com “X”, o que invalida a questão. 

 

MODO CORRETO:  MODO ERRADO:  

 

BOA AVALIAÇÃO! 
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QUESTÕES DE PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

 

 

 

1. Sobre a classificação dos métodos de prospecção tecnológica, pode-se AFIRMAR que:  

I. Os métodos qualitativos se baseiam em opinião de especialistas.  

II. Os métodos quantitativos se baseiam em bases de dados e aplicação de técnicas 

estatísticas.  

III. Os métodos exploratórios iniciam o processo com uma nítida percepção da necessidade 

futura.  

IV. Os métodos normativos iniciam o processo a partir da extrapolação das capacidades 

tecnológicas existentes.  

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.   

b) Apenas as assertivas I e III estão corretas.  

c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.  

d) Apenas as assertivas II e III estão corretas.   
 

 

 

 

 

 

 

2. Os painéis de especialistas são frequentemente usados em estudos de prospecção. Quanto 

a este método, AVALIE as assertivas:  

I. Na execução do painel de especialistas, em geral são identificadas tendências e tecnologias 

para cada tema, bem como as condições críticas relacionadas a esses temas. 

II Na preparação do painel de especialistas, são definidos o perfil e o nome dos participantes 

(internos e externos).  

III. Ainda na preparação do painel de especialistas, é elaborado um documento de apoio, com 

conceitos básicos de nivelamento sobre o tema.   

IV. Na execução do painel de especialistas, são feitas as buscas de dados para selecionar os 

participantes do painel. 

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.  

b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.  

c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.  

d) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.   
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3. Sobre os conceitos que envolvem os Estudos de Futuro pode-se AFIRMAR que:  

I. Forecast designa as atividades de prospecção com foco nas mudanças tecnológicas, 

normalmente centradas nas mudanças de capacidade funcional, no tempo e no significado de 

uma inovação.   

II. Foresight é um processo mediante o qual se chega à compreensão mais plena das forças 

que moldam o futuro de longo prazo e que devem ser levadas em conta na formulação de 

políticas, no planejamento e na tomada de decisões.  

III. Vigilância Tecnológica corresponde à observação e a análise da evolução científica e dos 

impactos econômicos reais ou potenciais correspondentes, para identificar as ameaças e as 

oportunidades de desenvolvimento da sociedade.   

IV. A Prospecção Tecnológica é composta por diversos métodos e técnicas que vêm sendo 

desenvolvidos para proporcionar níveis maiores de acerto, combinando dados quantitativos e 

qualitativos. Essas técnicas são utilizadas na elaboração de Estudos de Futuro, de Inteligência 

Competitiva e de Inteligência Tecnológica.  

Das assertivas apresentadas:   

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.  

b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.  

c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.  

d) Todas as assertivas apresentadas estão corretas.  
 

 
 
 
 
 
 
4. Os modelos de inovação tentam retratar o processo inovativo. Sobre esses modelos pode-se 

AFIRMAR que: 

I. O modelo de “redes de organizações” inclui as organizações que desenvolvem diferentes 

formas de intercâmbio, P&D cooperativo, uso compartilhado de banco de dados, parcerias 

amplas e ambiente de alta conectividade. 

II. No modelo “empurrado pela ciência ou pela tecnologia (science or technology push)”, o 

desenvolvimento da inovação inicia-se por uma demanda do mercado. 

III.  No modelo combinado, as inovações se beneficiam da acumulação de conhecimentos 

proporcionados pelas pesquisas acadêmicas e tecnológicas e a inovação procura atender às 

necessidades da sociedade. 

IV. No modelo “puxado pela procura (market pull)”, o desenvolvimento da inovação inicia-se a 

partir de conhecimentos advindos de alguma pesquisa básica, avançando para pesquisa 

aplicada. 

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  

b) Apenas as assertivas I e III estão corretas.  

c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.  

d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.  
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5. Diversos são métodos para a realização de estudos prospectivos relacionados à inteligência 

competitiva, dentre eles o Monitoramento por meio de Sistemas de Inteligência. Sobre esse 

método, AVALIE as assertivas:  

I. O Monitoramento por meio de Sistemas de Inteligência permite identificar tecnologias 

relevantes, parceiros, nichos de mercado, inovações incrementais, movimentos de concorrência 

etc. 

II. Utiliza como fontes de informações patentes, revistas, catálogos etc., e pode incluir 

entrevistas com especialistas.  

III. Só pode ser usado no início da fase da prospecção, pois, fornece uma contextualização inicial 

do tema.  

IV. O monitoramento constante com sistemas de informação pode levar a um excesso de 

informação, resultando no acúmulo de dados não seletivos e não analisados.  

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.  

b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.  

c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.  

d) Todas as assertivas estão corretas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Considere os aspectos usados no método de construção de cenários em estudos prospectivos 

para assinalar a alternativa CORRETA: 

I)  Os cenários apresentam retratos ricos e complexos dos futuros possíveis, com base em 

condicionantes que geram hipóteses sobre o futuro.  

II)  Incorporam uma variedade de informações produzidas por diversas fontes.  

III)  Por sua tendência a apresentar possibilidades improváveis, os cenários não incorporam 

elementos que permitam ao decisor definir a ação estratégica. 

IV)  Algumas vezes podem ser contaminados com uma grande dose de subjetividade, quando 

se identifica o futuro desejado sem considerar as restrições e barreiras que se tem que 

ultrapassar para chegar até lá. 

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.  

b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.  

c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.  

d) Todas as assertivas estão corretas.  
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7. No capítulo “Métodos de Prospecção Tecnológica, Inteligência Competitiva e Foresight” do 

Volume I da “Série Prospecção Tecnológica” da Coleção PROFNIT (ANTUNES et al., 2018, p. 

21), é dito que “a elaboração de estudos prospectivos pode facilitar o desenvolvimento do 

pensamento estratégico e a definição das estratégias da empresa, mas também proporciona 

outros benefícios”. Sobre esses benefícios pode-se AFIRMAR que: 

I. Ampliam a visão global do ambiente de negócios e melhor compreensão desse ambiente e de 

suas interligações.  

II. Estimulam a criação das redes de troca de informações dentro da empresa e integração entre 

as diversas áreas. 

III. Promovem melhor forma de lidar com a incerteza, com identificação de novas oportunidades 

de negócios. 

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  

b) Apenas as assertivas I e III estão corretas.  

c) Apenas as assertivas II e III estão corretas.  

d) Todas as assertivas estão corretas.  
Referência: ANTUNES, A. M. S. et al. Métodos de Prospecção Tecnológica, Inteligência Competitiva e Foresight: 

principais conceitos e técnicas. IN: RIBEIRO, N. M. Prospecção Tecnológica. Coleção PROFNIT, vol. 1. Salvador 

(BA): IFBA, 2018. 

 

 

 

8. Quanto às buscas de dados tecnológicos em bases de dados de patentes, Quintella e 

colaboradores (2018, p. 120) afirmam que, para “a elaboração de uma boa estratégia de busca, 

é necessário considerar a cobertura temporal e territorial das bases de dados. Quanto maior o 

número de fontes consultadas mais confiável será a busca. Ressalta-se a importância de 

consultar os tutoriais das bases escolhidas, pois os procedimentos de busca podem variar de 

uma base para outra. As bases eletrônicas de patentes podem ser públicas ou comerciais”. 

Quanto às bases de dados de patentes para a realização de estudos prospectivos, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) A base de dados do INPI permite pesquisas somente em português nas modalidades de 

pesquisa básica e avançada.  

b) A base da dados ESPACENET permite pesquisa rápida e avançada, utilizando os códigos de 

classificação europeia (ECLA), internacional (IPC) e cooperativa (CPC).  

c) A base de dados PATENTSCOPE é uma ferramenta de busca comercial, que implica em alto 

custo das pesquisas, inclui os pedidos de patentes via PCT desde 1978 e permite escolha de 

língua de consulta. 

d) A base de dados do Derwent Innovations Index é uma ferramenta de busca que permite 

imprimir, salvar, enviar por e-mail e exportar arquivos para EndNote, Reference Manager e 

ProCite. 
Referência: QUINTELLA, C. et al. Busca de Anterioridade. IN: RIBEIRO, N. M. Prospecção Tecnológica. Coleção 

PROFNIT, vol. 1. Salvador (BA): IFBA, 2018. 
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9. O tema de maturidade tecnológica, com base na escala de TECHNOGOGICAL READINESS 

LEVEL (TRL), é utilizado por Quintella e colaboradores (2018, p. 116) na discussão sobre busca 

de anterioridade. As autoras dizem que “Caso a tecnologia já tenha sido publicada em artigos e 

faça parte de uma linha de pesquisa consolidada no grupo de pesquisa, deve-se classificar 

preliminarmente como ___(1)___. No caso de ser um dos primeiros trabalhos de uma linha de 

pesquisa em formação, pode-se classificá-la preliminarmente como ___(2)___. Caso tenha 

apenas trabalhos em congressos e eventos, ainda sem grande desenvolvimento tecnológico e 

em fase de testes preliminares, pode-se classificá-la preliminarmente como ___(3)___. No caso 

de ser apenas uma boa ideia, ainda não explorada, deve-se classificá-la preliminarmente como 

___(4)___. Os parênteses numerados de 1 a 4 devem ser preenchidos com: 

a) (1) = TRL7;    (2) = TRL5;    (3) = TRL3;       (4) = TRL2. 

b) (1) = TRL4;    (2) = TRL3;    (3) = TRL2;       (4) = TRL1. 

c) (1) = TRL6;    (2) = TRL4;    (3) = TRL2;       (4) = TRL1. 

b) (1) = TRL9;    (2) = TRL7;    (3) = TRL5;       (4) = TRL3. 
Referência: QUINTELLA, C. et al. Busca de Anterioridade. IN: RIBEIRO, N. M. Prospecção Tecnológica. Coleção 

PROFNIT, vol. 1. Salvador (BA): IFBA, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

10. É importante para quem realiza busca de dados em documentos de patentes saber que “A 

Classificação Internacional de Patentes (CIP) – em inglês International Patent Classification (IPC) 

– utilizada por mais de 90 países, foi estabelecida pelo Acordo de Estrasburgo em 1971 e prevê 

um sistema hierárquico de símbolos para a classificação de Patentes de Invenção e de Modelo 

de Utilidade de acordo com as diferentes áreas tecnológicas às quais pertence. A IPC é adotada 

por mais de 100 países e coordenada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual 

(OMPI) (QUINTELLA et al., 2018, p. 119). As assertivas tratam da Classificação Internacional de 

Patentes, EXCETO:  

a) É um instrumento para o arranjo ordenado de documentos de patente a fim de facilitar o acesso 

às informações tecnológicas e legais contidas nos mesmos. 

b) A Classificação Internacional de Patentes é definida cuidadosamente por especialistas e por 

isso a publicação dos volumes da IPC nunca sofreu quaisquer revisões. 

c) Trata-se de uma base para a disseminação seletiva de informações a todos os usuários das 

informações de patentes. 

d) É uma base que serve para a elaboração de estatísticas sobre propriedade industrial que 

permitam a avaliação do desenvolvimento tecnológico em diversas áreas. 
Referência: QUINTELLA, C. et al. Busca de Anterioridade. IN: RIBEIRO, N. M. Prospecção Tecnológica. Coleção 

PROFNIT, vol. 1. Salvador (BA): IFBA, 2018. 
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11. Numa correlação entre maturidade tecnológica e uso de informação tecnológica, inclusive 

dados de documentos de patentes, com o exemplo de aplicação a startups relacionadas a 

Captura e Sequestro de Carbono (CCS) no Brasil, Quintella e colaboradores (2018, p. 155). 

Diversos indicadores relacionados a patentes podem ser usados para inferir sobre a maturidade 

de uma tecnologia. Sobre esse tema pode-se AFIRMAR que:  

a) As ondas de apropriação de uma tecnologia estão ligadas a diversos eventos da sociedade, 

entretanto esses eventos não se refletem na evolução anual de patentes e, portanto, o número 

de patentes não é um bom indicador de apropriação de tecnologias.  

b) O estágio de maturidade de uma tecnologia pode ser considerado embrionário se existem 

fornecedores comerciais dessa tecnologia, e a razão entre número de patentes e de número de 

artigos sobre a tecnologia apresenta um excepcional crescimento.  

c) Em termos de estágio de maturidade, uma tecnologia pode ser considerada portadora de futuro 

se existirem muitos fornecedores comerciais dessa tecnologia, a sua venda pode ser associada 

com a de outros produtos, e a razão entre número de patentes e de número de artigos sobre a 

tecnologia mostra um extraordinário crescimento.  

d) Quando a análise sobre determinada tecnologia ao longo do tempo indicar um aumento da 

razão entre número de patentes e número de artigos sobre essa tecnologia, pode-se afirmar que 

ela está avançando de um estágio mais relacionado à pesquisa básica para um estágio de maior 

maturidade tecnológica.  
Referência: QUINTELLA, C. et al. Indústria de Baixo Carbono: captura e sequestro de carbono e o mundo das 

Empresas Startups. IN: RIBEIRO, N. M. Prospecção Tecnológica. Coleção PROFNIT, vol. 1. Salvador (BA): 

IFBA, 2018. 

 

 

 

 

12. Segundo Borschiver (2019, p. 62), “O Roadmap Tecnológico pode ser visto como uma 

representação visual que permite o gerenciamento do futuro da tecnologia e tem sido 

desenvolvido para os mais diversos públicos e especificidades”. Indique a alternativa que NÃO 

corresponde às características de roadmaps: 

a) É um documento gerado por um processo que analisa especificamente mercado, produto e 

tecnologia e representa sempre esses parâmetros como uma matriz, tendo como colunas a 

variação deles ao longo do tempo.  

b) Podem ser encontrados roadmaps para produtos, políticas, cadeia de fornecedores, inovação, 

estratégias, competências, entre outros.  

c) Um roadmap de tecnologia emergente foca a previsão de desenvolvimento e comercialização 

de uma tecnologia nova ou emergente.  

d) A apresentação do roadmap como um mapa unidimensional com linhas representando 

estradas desenhadas, fornecendo a direção ao longo do tempo, é a representação mais comum 

para os roadmaps. 
Referência: BORSCHIVER, S. Roadmap: histórico e formatos. IN: RIBEIRO, N. M. Prospecção Tecnológica. 

Coleção PROFNIT, vol. 2. Salvador (BA): IFBA, 2019. 
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13. Pode-se dizer que “As métricas para avaliar TRL são as mais diversas, pois podem ser de 

qualquer nível de maturidade. Os indicadores usualmente comparam métricas e, a depender dos 

valores obtidos, permitem classificar os níveis de TRL” (QUINTELLA et al., 2019, p. 33). Em 

relação aos exemplos de métricas relacionadas as análises da tecnologia analise as assertivas:  

I. o número de resumos ou de trabalhos completos em eventos;  

II. o número de pedidos de patentes de invenção, patentes do tipo modelo de utilidade, marcas, 

desenhos industriais, entre outros tipos de propriedade industrial;  

III. os dados de balanços mobiliários ou de balanços sociais de empresas;  

IV. os dados de importação e de exportação. 

Das assertivas apresentadas:  

a) Todas as assertivas estão corretas.   

b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.  

c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
Referência: QUINTELLA et al. Maturidade Tecnológica: níveis de prontidão T. IN: RIBEIRO, N. M. Prospecção 

Tecnológica. Coleção PROFNIT, vol. 2. Salvador (BA): IFBA, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ao apresentar uma discussão sobre “Ferramentas para Análise e Tratamento dos Dados de 

Prospecção Tecnológica em Documentos de Patente”, Uchôa, Santos e Balliano (2019, p. 117) 

afirmam que “Há disponibilidade de algumas ferramentas de análise exclusivamente pagas, a 

exemplo da PatSeer e do software Orbit Intelligence, da Questel. A escolha ideal da ferramenta 

dependerá naturalmente da necessidade e das condições disponíveis para o usuário”. Ao utilizar 

ferramentas de prospecção tecnológica em bases de dados de patentes são comumente usados 

como campos de busca:  

I. Título ou resumo.  

II. Data de depósito ou de prioridade.  

III. Classificação Internacional de Patentes.  

IV. Nomes do(s) depositante(s) ou do(s) inventor(es).  

V. Agência financiadora da pesquisa que gerou a invenção.  

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas as assertivas II, IV e V estão corretas.  

b) Apenas as assertivas I, II, IV e V estão corretas.  

c) Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas.  

d) Apenas as assertivas II, III, IV e V estão corretas.   
Referência: UCHÔA, S. B. B.; SANTOS, J. P. L.; BALLIANO, T. L.Ferramentas para Análise e Tratamento dos 

Dados de Prospecção Tecnológica em Documentos de Patente. IN: RIBEIRO, N. M. Prospecção Tecnológica. 

Coleção PROFNIT, vol. 2. Salvador (BA): IFBA, 2019. 
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15. Com relação à Prospecção Tecnológica por meio de patentes usando palavras-chave pode-

se AFIRMAR que:  

I.  Não requer elaboração de estratégia de busca.   

II.  Pode haver perda de informação quando todos os sinônimos não são utilizados.  

III.  Quando todos os sinônimos são utilizados pode haver recuperação de muitas 

informações irrelevantes.  

IV.  Diversos aspectos podem afetar o resultado como, por exemplo, a terminologia não 

padronizada no momento da invenção e os conceitos que requerem mais de uma palavra.  

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.  

b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.   

c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.   

d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.   
 

 

 

 

16. Na prospecção tecnológica em bases de dados de patentes, são necessários conceitos 

acerca de família de patentes, e sobre este assunto, considere as seguintes assertivas:   

I. Uma família de patentes é o conjunto de documentos formado pela patente e seus 

certificados de adição.  

II. Uma família estendida de patentes é composta por documentos ligados direta ou 

indiretamente por um documento de prioridade.   

III. Uma família simples de patentes é composta por documentos que possuem exatamente 

a mesma prioridade ou combinação de prioridades.  

IV. Uma família de patentes é um conjunto de patentes depositadas em vários países 

visando a proteção de uma invenção, onde o “direito a prioridade” do primeiro depósito é 

estendido aos depósitos subsequentes em outros países.  

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.  

b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.  

c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.  

d) Todas as assertivas estão corretas.   
 

 

 

 

 

 


