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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 nos livros da 

Série Prospecção Tecnológica da Coleção PROFNIT, 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. As relações entre Prospecção Tecnológica e Inteligência Competitiva são destacadas por 

diversos autores. Borschiver (2019, p. 60), por exemplo, afirma que “As mudanças tecnológicas 

são a resposta a diversas forças que orientam as demandas locais e globais, que podem ser de 

natureza política, social, econômica ou tecnológica. A predição dessas mudanças não é simples 

e as ferramentas de inteligência competitiva e prospecção tecnológica podem ser utilizadas para 

guiar a tomada de decisão das empresas”. Avalie as seguintes assertivas sobre inteligência 

competitiva: 

I. Requer sistema de informação, envolvendo coleta, gestão, análise, difusão; 

II. Fornece informação útil e pertinente, voltada para a ação e tomada de decisão; 

III. Está alinhada com a visão de futuro, ligada às metas e à competitividade da empresa; 

IV. Baseia-se no monitoramento de ambiente externo: concorrência e tendências dos negócios. 

Das assertivas apresentadas:  

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

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

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

d) Todas as assertivas estão corretas.   
Referência: BORSCHIVER, S. Roadmap: histórico e formatos. IN: RIBEIRO, N. M. Prospecção Tecnológica. 

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

 

 

 

 

2. “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. Trata-se de um plano estratégico que descreve os passos que uma organização 

deve seguir para alcançar os resultados e os objetivos declarados” (BORSCHIVER, 2019, p. 62). 

Assinale a alternativa INCORRETA acerca de roadmaps. 

a) A expressão roadmap tecnológico refere-se a um layout de caminhos ou rotas para auxiliar 

especialmente o planejamento tecnológico, a fim de atingir objetivos desejados. 

b) O technology roadmapping em sua concepção mais comum consiste em representar 

graficamente a rota de evolução das tecnologias, dos produtos e dos mercados existentes (hoje) 

e que será construída (futuro).  

c) Pode-se definir roadmap como um método, o Technology Roadmapping (TRM) como o 

processo de aplicação do método, e o roadmapping como o resultado obtido em forma de mapa 

que é gerado ao final do processo de aplicação do método. 

d) O Roadmap auxilia os líderes de uma organização no planejamento e no alinhamento das 

ações com as metas do negócio.  
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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3. Ao tratar sobre a ferramenta de análise de dados de patentes Lens, Uchoa, Santos e Balliano 

(2019, p. 109) afirmam que:  “A escolha da ferramenta depende do objetivo da prospecção 

tecnológica, da área e do tema pesquisado. Não há ferramenta universal, e a decisão de escolha 

depende do objetivo, como já citado, mas também das condições do interessado, pois existem 

ferramentas gratuitas e ferramentas pagas, ou ferramentas comerciais. Basicamente, é possível 

dividi-las em ferramentas que exigem a criação prévia de um banco de dados e a inserção desses 

dados para realizar o tratamento e obter as informações desejadas; e as que extraem os dados 

diretamente das bases dedados e realizam as análises”. Indique a alternativa que apresenta 

DADOS INCORRETOS sobre ferramentas de busca e/ou análise de dados de patentes:  

a) A vantagem em usar o Excel para estudos prospectivos com dados de documentos de 

patentes é o fato de o acesso a essa ferramenta ser muito amplo. A desvantagem é que o usuário 

deverá idealizar, editar e executar a construção dos gráficos e tabelas que contêm os dados em 

análise.  

b) A ferramenta Patent Inspiration permite a realização de algumas análises a partir de uma 

base de aproximadamente 76 milhões de patentes, entretanto o acesso a esta ferramenta é 

exclusivamente pago. 

c) O Microsoft Access é uma ferramenta de gerenciamento de dados, que permite a 

elaboração de um banco de dados e seu gerenciamento, por meio de cruzamentos de dados e 

árvores de decisão, porém, apresenta limitação no volume de informações a ser tratada em cada 

arquivo. 

d) WEKA é a sigla de Waikato Enviroment for Knowledge Analysis, que reúne uma coleção 

de algoritmos de aprendizagem de máquina para realizar tarefas específicas de mineração de 

dados. 
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. 

 

 

 

 

 

 

4. Na elaboração da estratégia para busca de documentos em bases de dados de patentes, uma 

etapa fundamental é a delimitação dos campos de busca. Indique a assertiva que contém 

INFORMAÇÃO INCORRETA sobre campos de busca normalmente empregados para pesquisa 

nessas bases. 

a) Título e Resumo; Número de depósito, de publicação, de prioridade; Datas de depósito, de 

publicação, de concessão. 

b) Título e Resumo; Número de depósito, de publicação, de prioridade; Nome do depositante ou 

do titular, do inventor. 

c) Título e Resumo; Valor da tecnologia; Datas de depósito, de publicação, de concessão. 

d) Título e Resumo; País de depósito; Classificação internacional de Patentes (CIP). 
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5. O processo de busca de informação em bases da dados de patentes normalmente segue uma 

sequência de etapas. Correlacione os dados abaixo de modo que a descrição indique a 

sequência de etapas normalmente usada nessas buscas:  

Etapa Descrição 

1ª. (     ) Analisar os documentos recuperados 

2ª. 
(     ) Buscar informações preliminares para conhecer um pouco sobre a 

tecnologia a ser pesquisada  

3ª. (     ) Fazer o relatório de busca 

4ª. 
(     ) Escolher a base de dados e/ou a ferramenta de busca e definir os campos 

de busca 

5ª. (     ) Realizar a busca 

A alternativa que indica a sequência de etapas normalmente usada nessas buscas é: 

a)  2ª.     4ª.     5ª.     1ª.     3ª. 

b)  4ª.     2ª.     5ª.     1ª.     3ª. 

c)  5ª.     2ª.     4ª.     1ª.     3ª.  

d)  5ª.     1ª.     3ª.     2ª.     4ª.  

 

 

 

 

 

 

6. A classificação dos documentos de patentes é realizada pelos escritórios nacionais ou 

regionais onde é depositado o pedido da patente. Analise as assertivas sobre classificação de 

documentos de patente: 

I. A Classificação Cooperativa de Patentes (CPC) é o resultado de uma parceria entre os 

escritórios de patentes europeu (EPO) e o americano (USPTO) para desenvolver um sistema de 

classificação comum e internacionalmente compatível para documentos de patentes.  

II. A Classificação Internacional de Patentes (CIP) 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. 

III. A Classificação Internacional e a Cooperativa de Patentes (CIP e CPC) são hierarquizadas e 

permitem o refino gradual das buscas de documentos de patentes. 

IV. A CPC foi criada em 2014 e é baseada na CIP, sendo apenas mais detalhada. Enquanto a 

CIP possui em torno de 70 mil grupos, a CPC possui em torno de 200 mil grupos. A CPC é uma 

classificação coordenada pela Organização Mundial do Comércio (OMC). 

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. Em agosto de 2018, foi realizada uma pesquisa na bases de dados de patentes do Espacenet, 

com busca apenas no título dos documentos de patente. Quando foi utilizada apenas a palavra-

chave “coconut” nos títulos dos documentos recuperou-se um total de 2258 documentos. Quando 

foi utilizada apenas a palavra-chave “icecream” nos títulos dos documentos recuperou-se um 

total de 295 documentos. Foram realizadas mais três buscas utilizando os operadores booleanos 

OR, AND e NOT para conectar as duas palavras-chave (“coconut” e “icecream”), conforme dados 

abaixo: 

Busca com palavras-chave no título Número de documentos recuperados 

coconut OPERADOR1 icecream 1 

coconut OPERADOR2 icecream  2552 

coconut OPERADOR3 icecream:  2257 

A alternativa que indica corretamente os operadores utilizados é: 

a) OPERADOR1 = NOT; OPERADOR2 = AND; OPERADOR3 = OR.  

b) OPERADOR1 = AND; OPERADOR2 = OR; OPERADOR3 = NOT.  

c) OPERADOR1 = NOT; OPERADOR2 = OR; OPERADOR3 = AND.  

d) OPERADOR1 = OR; OPERADOR2 = AND; OPERADOR3 = NOT.  

 

 

 

 

 

 

8. Na elaboração da estratégia de busca em bases de dados de patentes, é possível utilizar 

alguns recursos para aperfeiçoar a busca, recursos tais como caracteres de truncamento e 

parênteses. Analise as assertivas sobre esses recursos: 

I. Numa busca de documentos de patentes usando palavras-chave no título conforme a estratégia 

indicada em negrito (vento OR solar) AND turbina, serão recuperados documentos que no 

título contenham as palavras vento e turbina e também documentos que no título contenham as 

palavras solar e turbina. 

II. Numa busca de documentos de patentes usando palavras-chave no título conforme a 

estratégia indicada em negrito (motor AND engrenagem) OR óleo, serão recuperados 

documentos que no título contenham ambas as palavras motor e engrenagem e também 

documentos que no título contenham apenas a palavra óleo. 

III. A maioria das bases de dados de patentes aceita o uso do caractere de truncamento asterisco 

(*), que representa nenhum ou vários caracteres. Assim, usando como palavra-chave “enzim* 

serão recuperados documentos contendo, por exemplo, as palavras enzima, enzimas, 

enzimática. 

Das assertivas apresentadas:  

a) Todas as assertivas estão corretas.   

b) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  

c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

d) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
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9. Quanto às buscas de informações 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 é uma ferramenta de busca gratuita que inclui os documentos com 

pedido de proteção da patente para o território brasileiro e permite buscas nas modalidades de 

pesquisa básica e avançada.  

b) A base de dados ESPACENET é uma ferramenta de busca gratuita que permite pesquisa 

rápida e avançada, utilizando diversos códigos de classificação: europeia (ECLA), internacional 

(IPC) e cooperativa (CPC).  

c) A base de dados PATENTSCOPE é uma ferramenta de busca gratuita, que 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 gratuita, 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. 

 

 

 

 

 

10. Quintella e colaboradores (2019, p. 33) apresentaram exemplos de métricas relacionadas 

às análises da tecnologia. Analise as assertivas com exemplos dessas métricas: 

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

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

desenhos industriais, entre outros tipos de propriedade industrial; 

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

de bancos de jurisprudência; 

IV. dados de releases e homepages de empresas, portfólios, produtos e processos no 

mercado; dados de importação e de exportação. 

Das assertivas apresentadas:  

a) Todas as assertivas estão corretas. 

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

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

d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
Referência: QUINTELLA, C. M.; RIBEIRO, N. M.; GONÇALVES, K. F.; LINHARES, M. V. D.; PATERNOSTRO, A. 

G. Maturidade Tecnológica: níveis de prontidão TRL. IN: RIBEIRO, N. M. Prospecção Tecnológica. Coleção 

PROFNIT, vol. 2. Salvador (BA): IFBA, 2019. 
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11. O tema de maturidade tecnológica tem sido amplamente discutido e surgiram escalas para 

classificar essa maturidade. “A escala TRL é denominada Níveis de Maturidade Tecnológica ou 

Níveis de Prontidão Tecnológico e sua sigla deriva da terminologia em inglês: Technology 

Readiness Level (TRL). A TRL é uma ferramenta de avaliação tecnológica que auxilia na 

comunicação. Ela permite estabelecer os níveis de maturidade de uma tecnologia entre 

cientistas, tecnologistas e gerentes nos processos de desenvolvimento tecnológico” 

(QUINTELLA e colaboradores, 2019, p. 20). Quanto à escala de TRL, analise as assertivas: 

I. TRL1, TRL2 a TRL3 – correspondem à pesquisa básica ou prova de conceito preliminar, que 

inclui a fase de ideias, à pesquisa exploratória baseada num conceito tecnológico e/ou ideia de 

aplicação e a pesquisa sistemática baseada em alguns resultados favoráveis. 

II. TRL4 e a TRL5 – correspondem ao comissionamento da tecnologia que compreende a 

avaliação da tecnologia próximo do real em ambiente operacional e num sistema real, a 

tecnologia demonstrou estar de acordo com as condições especificadas. 

III. TRL6 – corresponde à fase de demonstração da tecnologia que se refere à avaliação do 

protótipo ou modelo representativo num ambiente relevante.  

IV. TRL7 e TRL 8 – correspondem ao desenvolvimento tecnológico, com validação dos 

componentes da tecnologia em ambiente de laboratório e validação dos componentes da 

tecnologia em ambiente relevante. 

V. TRL9 - corresponde classificação “em operação”, quando a tecnologia está finalizada e 

pronta para comercialização. 

Das assertivas apresentadas:  

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

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

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

d) Apenas as assertivas I, III e V estão corretas. 
Referência: QUINTELLA, C. M.; RIBEIRO, N. M.; GONÇALVES, K. F.; LINHARES, M. V. D.; PATERNOSTRO, A. 

G. Maturidade Tecnológica: níveis de prontidão TRL. IN: RIBEIRO, N. M. Prospecção Tecnológica. Coleção 

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

 

 

 

 

12. Em relação aos dados encontrados nos documentos de patentes, indique a alternativa 

INCORRETA: 

a) No contexto dos estudos envolvendo as patentes, a análise das datas pode fornecer 

indicações de quando as invenções foram desenvolvidas e quanto tempo levaram para serem 

aperfeiçoadas e modificações começarem a ocorrer.  

b) O depositante do pedido de patente representa sempre o detentor de uma patente com quem 

devem ser conduzidas as negociações  dos direitos associados à invenção.  

c) No contexto dos estudos envolvendo as patentes, o inventor representa a pessoa ou pessoas 

responsáveis pelo esforço intelectual associado com a invenção.  

d) No contexto dos estudos envolvendo as patentes, a classificação de patente representa um 

meio de identificação das características ou atributos técnicos associados à tecnologia. 
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13. Os artigos 16 e 17 da lei de Propriedade Industrial, Lei N. 9279 de 1996, se referem à 

Prioridade Unionista que é um princípio estabelecido pela Convenção de Paris. Nesta 

convenção, o seu Art. 4º dispõe que o primeiro pedido de patente ou desenho industrial 

depositado em um dos países membros serve de base para depósitos subsequentes 

relacionados à mesma matéria, efetuados pelo mesmo depositante ou seus sucessores legais. 

Assim, o primeiro pedido de patente gera este direito de prioridade. Os prazos para exercer tal 

direito são: 12 (doze) meses para invenção e modelo de utilidade e 6 (seis) meses para desenho 

industrial. Com base na prioridade unionista podem ser formadas famílias de patentes. Sobre 

família de patentes é INCORRETO afirmar: 

a) A família de patentes ajuda definir a cobertura geográfica da proteção da tecnologia. 

b) Valendo-se de documentos em diversos idiomas disponíveis numa família de patentes, é 

possível ultrapassar as barreiras linguísticas para o acesso à informação da tecnologia. 

c) A família de patentes é composta por todos os documentos que possuem o mesmo código 

de classificação internacional de patentes.  

d) A família simples de patentes é composta por documentos que possuem exatamente a 

mesma prioridade ou combinação de prioridades. 

 

 

 

 

14. Numa das classificações apresentada por Antunes e colaboradores (2018, p. 38) para as 

técnicas de foresight e de inteligência competitiva, são definidas técnicas primárias como 

“técnicas consideradas básicas para a geração de informações, podendo ser aplicadas por si só 

ou em conjunto com outras para gerar informações para essas outras técnicas, como revisão 

bibliográfica, brainstorming, brainwriting, painel de especialistas, questionários, entrevistas, 

workshops, análise de patentes e artigos, análise de tendências, entre outras”. Analise as 

alternativas sobre uma dessas técnicas primárias, a revisão bibliográfica, e assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) É uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado tema. 

b) Inclui procedimentos sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da informação 

selecionada na literatura. 

c) Pode incluir diversas fontes de informação, tais como: livros, artigos, consulta a especialistas, 

teses e dissertações. 

d) É muito utilizada em estudos acadêmicos, mas também pode ser usada em estudos de 

inteligência competitiva e foresight, especialmente para montar um panorama preliminar sobre o 

tema. 
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. 

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. 
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15. Uma das técnicas para busca de dados, normalmente qualitativos, acerca de tecnologias, é 

a realização de painéis de especialistas, que pode ser concretizada por meio de painel ou 

pesquisa Delphi. “A pesquisa Delphi é um tipo de pesquisa de levantamento, foi empregada pela 

primeira vez em empresas, em 1948, pela Rand Corporation, para estimar os efeitos prováveis 

de um maciço ataque atômico aos EUA e seu nome foi uma homenagem ao Oráculo de Delfos” 

(ANTUNES et al., 2018, p. 57). Dentre as alternativas sobre pesquisa Delphi assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) É uma técnica de trabalho em grupo que busca a convergência de opiniões e que assegura 

interação e feedback. 

b) É composta de uma série de questionários aplicados em rodadas, pois envolve a votação 

repetida pelos mesmos indivíduos, dando feedback de respostas anônimas de rodadas 

anteriores. 

c) Como sistemática básica desse tipo de pesquisa, trabalham-se as relações entre um 

conjunto de variáveis, examinando cada uma como se fosse independente umas das outras. 

Dessa forma, uma matriz é produzida e as células da matriz representam o efeito de cada 

variável nas outras. 

d) A pesquisa Delphi tem algumas características básicas: o anonimato entre os participantes e 

a realização de duas ou mais rodadas de respostas 
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. 

 

 

 

 

 

 

16. Segundo Antunes e colaboradores, diversas variáveis devem ser consideradas na definição 

do escopo dos trabalhos prospectivos, e na seleção das técnicas a serem utilizadas. Algumas 

delas podem ser mais apropriadas; entretanto, em sua grande maioria, as técnicas são 

complementares, podendo ser aplicadas em conjunto de diferentes formas. A seleção das 

técnicas e métodos a serem empregados em um estudo de prospecção dependerá dos seguintes 

aspectos, EXCETO: 

a) área de conhecimento de interesse no estudo  

b) dimensões do espaço onde será realizado o estudo 

c) contexto de aplicação da tecnologia, por exemplo, contexto regional ou local, governamental 

ou empresarial etc. 

d) tempo e orçamento disponíveis para o estudo 
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. 

 

 


