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AVALIAÇÃO NACIONAL DA DISCIPLINA CONCEITOS E APLICAÇÕES DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL 

 

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, nem 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 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 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. A Propriedade Intelectual (PI) é um conjunto de princípios e regras que regulam a aquisição, o 
uso e a perda de direitos relativos aos desenvolvimentos intelectuais frutos da criatividade e 
inventividade humanas. Sobre a PI analise as afirmativas a seguir: 
I. A novidade é um elemento diferenciador da Propriedade Intelectual que se refere ao tempo das 
criações técnicas. 
II. A originalidade é um elemento diferenciador da Propriedade Intelectual que se refere ao autor 
das criações intelectuais. 
III. A distinguibilidade é um elemento diferenciador da Propriedade Intelectual que se refere ao 
objeto. 
IV. A Propriedade Intelectual abrange o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor do objeto 
protegido. 
 
Das afirmativas apresentadas: 

a) Somente I, II e IV são verdadeiras 

b) Somente I, II e III são verdadeiras 

c) Somente II, III, e IV são verdadeiras 

d) Todas as afirmativas são verdadeiras 

 
 
2. Com respeito às definições sobre patentes, analise as afirmativas abaixo:  
I.  A patente é uma concessão governamental de exclusividade do uso de uma invenção.  
II. A patente apenas admite pessoas físicas como titulares e pessoas jurídicas como 
depositantes. 
III. A patente garante os direitos exclusivos de exploração aos seus titulares por tempo 
indeterminado. 
IV. A patente tem o objetivo de atualizar tecnologias permanentes. 
 
Das afirmativas apresentadas: 

a) Apenas as alternativas I e III estão corretas 
b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas 
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 

 
 
3. Segundo a Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9279), no seu artigo 10, são exemplos de 
criações que configuram invenção ou modelo de utilidade:  
I. Métodos matemáticos  
II. Métodos comerciais  
III. Regras de Jogo  
IV. Materiais cerâmicos  
V. Polímeros 
 
Das afirmativas apresentadas: 

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas 
b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas 
c) Apenas as alternativas IV e V estão corretas 
d) Apenas as alternativas II e V estão corretas 
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4. São princípios basilares da Convenção da União de Paris (CUP), de 1883: 

a) Tratamento Nacional, Prioridade Unionista, Interdependência dos Direitos e 
Territorialidade. 
b) Espírito de Lei, Institucionalização dos depósitos de patente e Princípio da Reciprocidade 
c) Privilégio do Criador, Jus Sanguinis e Independência dos direitos 
d) Nenhuma das respostas acima 

 
 
5. Considere as seguintes afirmações acerca do Desenho Industrial:  
I. É diretamente relacionado à aparência do produto e depende de aspectos técnicos ou 
funcionais.  
II. Refere-se às formas e características estéticas de um produto.  
III. O registro do Desenho Industrial protege a forma externa e interna do objeto.  
IV. O aspecto ornamental ou estético do Desenho Industrial está relacionado, diretamente e de 
forma exclusiva, à tridimensionalidade do objeto. 
V. O registro é válido por 10 anos, sendo possível prorrogar por até 5 períodos de 5 anos. 
 
Das afirmativas apresentadas: 

a) Apenas a alternativa I está correta 
b) Apenas a alternativa II está correta 
c) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas 
d) Apenas as alternativas II, IV e V estão corretas 

 
 
6. Sobre definição, acordos internacionais e legislação brasileira acerca das Cultivares, pode-se 
afirmar que: 

a) É uma determinada forma de uma planta cultivada, correspondendo a um determinado 
genótipo e fenótipo que foi selecionado e recebeu um nome único e devidamente registrado 
com base nas suas características produtivas, decorativas ou outras que o tornem 
interessante para cultivo. 
b) A criação da União Internacional para Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV) se deu em 
1994, por força da formação da Organização Mundial do Comércio (OMC), e é a responsável 
de regular as normas nacionais sobre a matéria. 
c) Refere-se à variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja 
possivelmente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem absoluta de 
descritores. 
d) No Brasil, o INPI tipifica cultivar como propriedade industrial passível de registro tomando 
como base a patente. 

 
 
7. Considere as seguintes afirmações sobre as Indicações Geográficas e assinale a correta: 

a) Por mais que seja antiético e profundamente passível de judicialização, fabricar, importar, 
exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa IG 
não pode ser tipificado como crime. 
b) O nome geográfico que não constitua IP ou DO poderá servir de elemento característico de 
marca para Produto ou Servico, desde que não induza falsa procedência. 
c) Quando o nome geográfico houver se tornado de uso comum, designando produto ou 
serviço, ainda assim poderá considerado indicação geográfica. 
d) O registro de uma IG permanecerá em vigor mediante o ente representativo coletivo dos 
produtores envie relatórios ao INPI, atestando que o produto ou o serviço continua a 
apresentar as características que permitiram o seu reconhecimento.  
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8. Programas de computador estão cada vez mais presentes em todas as atividades humanas. 
Sobre a proteção de programas de computador analise as afirmativas a seguir: 
I. O código fonte ou objeto do programa do computador é protegido como obras literárias. 
II. O exame técnico do Programa de Computador é um dos mais ágeis do sistema de Propriedade 
Intelectual no Brasil.  
III. A Convenção de Berna determina que cada país membro defina lei própria para a proteção de 
programas de computador como um instituto da propriedade industrial. 
IV. Segundo a Lei n° 9609/1998, código fonte é expressão de um conjunto organizado de 
instruções em linguagem natural ou codificada, contida em um suporte físico de qualquer 
natureza. 
V. Devido ao esforço inventivo e constante inovação com adição de valor à atividade econômica, 
a proteção desse tipo de criação se dá na forma de patentes. 
 
Das afirmativas apresentadas: 

a) Somente I, II e V são verdadeiras 

b) Somente II e V são verdadeiras 

c) Somente II, III e IV são verdadeiras 

d) Somente II e IV são verdadeiras 

 
 
9. É correto dizer sobre os Direitos Autorais que: 

a) Serão obrigatoriamente de domínio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios as obras por eles subvencionadas. 

b) Estrangeiros gozarão da proteção assegurada nos acordos, convenções e tratados em 
vigor no Brasil, com reciprocidade na proteção dos direitos autorais ou equivalentes 

c) Não se interpretam restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais. 
d) A proteção concedida ao autor não poderá aplicar-se às pessoas jurídicas. 

 
 
10. Sobre a Lei de Propriedade Industrial é correto afirmar que: 
I. Foi promulgada em 1996 após o Brasil entrar na Organização Mundial do Comércio (OMC) e 
aderir ao acordo TRIPS (sigla do inglês Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights) 
II. Sinais sonoros podem ser registrados como marca; 
III. O tempo de proteção para patente de invenção e de modelo de utilidade são de 20 anos; 
IV. Plantas e microrganismo transgênico podem ser patenteados. 
 
Das assertivas apresentadas: 
a) Somente a alternativa I é verdadeira 
b) Somente as alternativas I e II são verdadeiras 
c) Somente as alternativas III e IV são verdadeiras 
d) Somente as alternativas I e III são verdadeiras 
 
 
11. Sobre as Marcas é CORRETO afirmar que: 
I. Marca de Alto Renome é aquela conhecida no mercado de consumo em geral, que alcançou 
um patamar de grande reconhecimento e reputação positiva.  
II. À Marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, 
apenas no seu ramo de atuação. 
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III. A Marca notoriamente conhecida para gozar de proteção especial em seu ramo de atividade 
deve estar previamente depositada ou registrada no Brasil. 
IV. Marca notoriamente conhecida é aquela que goza de proteção especial em seu ramo de 
atividade, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. 
V. As marcas que têm o Alto renome reconhecido passam a gozar de proteção especial pelo 
prazo de 15 anos a partir da vigência da Resolução de reconhecimento expedida pelo INPI. 
 
Das assertivas apresentadas: 

a) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas 

b) Apenas as alternativas II e IV estão corretas 

c) Apenas as alternativas II, III e V estão corretas 

d) Apenas as alternativas I e IV estão corretas 

 
 
12. Sobre circuito integrado, é correto afirmar que: 

a) Significa um produto, em forma final ou intermediária, com elementos dos quais pelo 
menos um seja ativo e com algumas ou todas as interconexões integralmente formadas 
sobre uma peça de material ou em seu interior. 

b) Uma topografia que resulte de uma combinação de elementos e interconexões comuns ou 
que incorpore, com a devida autorização, topografias protegidas de terceiros somente não 
será protegida se a combinação, considerada como um todo, for original. 

c) O prazo de validade do registro é de 15 anos, contados a partir da data de registro ou da 
data da primeira exploração (a que ocorrer primeiro). 

d) A correspondente função da Topografia do Circuito Integrado não é exigida na 
documentação. 

 
 
13. Sobre o Tratado de Cooperação de Patentes (PCT, do inglês Patent Cooperation Treaty), é 
INCORRETO afirmar que: 

a) O Brasil é signatário do PCT desde 9 de Abril de 1978, e o tratado PCT é administrado pela 
OMPI. 

b) Foi assinado em 1970, em Washington, com o objetivo de automatizar o procedimento para 
múltiplos depósitos em diversos países. 

c) Ao apresentar um pedido de patente internacional ao abrigo do PCT, os requerentes 
podem simultaneamente procurar proteção para uma invenção num grande número de 
países. 

d) O depósito do pedido de patente, através do referido Tratado, é denominado “pedido 
internacional de patentes”. 

 
 
14. Analise as seguintes afirmações sobre o registro de marca: 
I. A vedação do registro de sinais desprovidos de distintividade é para que sinais genéricos ou de 
uso comum não sejam expropriados do patrimônio público.  
II. A licitude de uma marca advém da noção de não enganar ou iludir o consumidor, pensando ser 
um símbolo ou sinal oficial públicos nacionais ou estrangeiros. 
III. Após publicação na RPI inicia um prazo de corridos 60 (sessenta) dias a fim de terceiros 
interessados apresentem oposição ao pedido de concessão da marca, conforme Art. 158 da LPI. 
 
Das afirmativas apresentadas: 

a) Está correta apenas a alternativa I 
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b) Está correta apenas a alternativa III 
c) Estão corretas as alternativas I e III 
d) Está correta apenas a alternativa II 

 
 
15. Marque a alternativa correta sobre Direitos Autorais: 

a) Comunicação ao público é a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, 
artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo 
qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer 
outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido 

b) Reprodução é a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras 
literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, 
mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou 
posse; 

c) Distribuição é o ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, por 
qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares  

d) Contrafação é a reprodução não autorizada. 
 
 
16. Avalie as afirmativas referente ao Tratado de Cooperação de Patentes (PCT, do inglês Patent 
Cooperation Treaty): 
I. 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. 
II. Após o prazo de 12 meses a contar da data de depósito da solicitação inicial, o conteúdo do 
seu pedido internacional é divulgado para o mundo. 
III. Após o termo do procedimento do PCT, normalmente 20 meses após a primeira data de 
apresentação da sua solicitação inicial, da qual reivindica prioridade, começa a obter a concessão 
das suas patentes diretamente nos Gabinetes de patentes nacionais (ou regionais) dos países em 
que você deseja obtê-los. 
IV.O procedimento do PCT inclui a pesquisa internacional realizada pela "International Searching 
Authority" (ISA), que identifica os documentos de patentes e literatura técnica publicados ("arte 
anterior") que podem ter uma influência na patenteabilidade da sua invenção e emite uma opinião 
escrita sobre a potencial patenteabilidade da sua invenção. 
 
Das assertivas apresentadas: 

a) Somente as alternativas I e II são verdadeiras 
b) Somente as alternativas III e IV são verdadeiras 
c) Somente as alternativas I e IV são verdadeiras 
d) Somente as alternativas I e III são verdadeiras 

 


