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CADERNO DE QUESTÕES 

AVALIAÇÃO NACIONAL DA DISCIPLINA CONCEITOS E 

APLICAÇÕES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL [PI] 

VIRTUAL 

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

 

2. A duração da prova é de  45 MINUTOS. 

 

3. As questões estarão disponibilizadas sequencialmente, ou seja,  somente será possível 

ir para a próxima questão após responder a que estiver em tela, não sendo permitido 

retornar a questões anteriores. 

 

4. Para cada questão existe somente uma alternativa correta, que poderá ter sua resposta 

alterada apenas duas vezes.  

 

5. Não deixe nenhuma questão em branco. 

 

6. A sua nota estará disponível de acordo com o Calendário Acadêmico Nacional. 

 

7. Não haverá tempo suplementar para marcar as respostas. 

 

8. Não haverá tempo mínimo para a realização da prova. 

 

9. Caso você tenha algum problema de conexão de internet no decorrer da prova, as 

questões respondidas estão salvas na plataforma, porém os Coordenadores de Disciplina  

não assumem nenhuma responsabilidade sobre o envio das respostas. 

 

IMPORTANTE: 

 

Para  INICIAR A PROVA  deve clicar  na palavra  "TENTATIVA 1", que se encontra 

no centro dorodapé da página do sistema Moodle. 

 

 

IMPORTANTE: 

 

- O resultado desta avaliação corresponde a 50% da nota final da disciplina. 

 

- Para identificar a resposta correta basta clicar no círculo vazio ao lado esquerdo da 

alternativa escolhida. 

 

- Quando terminar de responder as questões confirme o envio e finalização da mesma. 

 

 

BOA AVALIAÇÃO! 
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Questão 01. 

Em relação à evolução histórica da Propriedade Intelectual no Brasil e no mundo:  

  

I - A Revolução Industrial na Inglaterra impulsionou o sistema de Propriedade 

Intelectual.  

II - A primeira Constituição Brasileira, de 1824, não faz referência à Propriedade 

Intelectual.  

III - 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.  

IV - A Lei nº 13.243/2016, conhecida como novo Código da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, de 11 de janeiro de 2016 dispõe, entre outros temas, os acordos comerciais 

entre o Brasil e outros países signatários do Acordo TRIPS.   

V - Um dos primeiros marcos legais sobre propriedade intelectual foi a Lei Veneziana 

de 1471, entretanto a primeira lei de patente surge no século XVII, na Inglaterra, já no 

Brasil, o primeiro ato de direito do inventor foi em 1809 com o Alvará do Príncipe 

Regente.  

 

 

 Das assertivas apresentadas:  

a) Somente as alternativas I e II são verdadeiras. 

b) Somente as alternativas I e IV são verdadeiras. 

c) Somente as alternativas II e V são verdadeiras 

d) Somente as alternativas I e V são verdadeiras.  

 

QUESTÃO 02. 

Com relação ao Acordo União Internacional para Proteção das Espécies Vegetais, 

de 1961, conhecido pela sigla UPOV, é CORRETO afirmar: 

 

a) Refere-se ao acordo internacional multilateral que determina normas comuns 

para o reconhecimento e a proteção da biodiversidade genética de sementes. 

b) Este acordo tem por objetivo a eliminação de múltiplos depósitos espécies 

vegetais. 

c) Garante a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos 

recursos genéticos sendo um acordo guarda-chuva legal e político para diversas 

convenções. 

d) Refere-se ao acordo internacional multilateral que determina normas comuns 

para o reconhecimento e a proteção da propriedade de novas variedades de 

plantas obtidas pelos melhoristas. 

 

QUESTÃO 03. 

A respeito dos requisitos previstos na LPI no que dista sobre a proteção para o 

instituto do desenho industrial, pode-se assegurar que são requisitos legais:  

 

I. Não estar compreendido no estado da técnica. 

II. Consistir num único conceito inventivo.  

III. Produção e reprodução/repetibilidade industrial, ou seja, o objeto deve ser produzido 

em série sem variações de forma.  
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IV. A configuração visual deve ser distintiva em relação a outros objetos (ou padrões) 

conhecidos.   

 

Das assertivas apresentadas: 

a) Somente as alternativas II, III e IV são verdadeiras. 

b) Somente as alternativas I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente a alternativa II é verdadeira. 

d) Somente as alternativas I, II e IV são verdadeiras  

 

 

QUESTÃO 04. 

Considerando os casos possíveis de indeferimento do pedido de proteção do 

desenho industrial:  

 

I. For contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de 

pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e 

sentimentos dignos de respeito e veneração. 

II. Constituir-se em elemento ornamental com características tridimensionais ou de 

características bidimensionais.  

III. Constituir-se na forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela 

determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.  

IV. Tiver caráter puramente artístico. 

 

 

Das assertivas apresentadas: 

a) Somente as alternativas I, II e III são falsas. 

b) Somente as alternativas II e III são verdadeiras. 

c) Somente a alternativa II é falsa. 

d) Somente a alternativa IV é falsa. 

 

QUESTÃO 05. 

O acordo internacional conhecido pela sigla TRIPS, do inglês Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights:  

  

I. Versa sobre os aspectos dos direitos de Propriedade Intelectual relacionadas ao 

comércio entre os países signatários.  

II. 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.   

III. Define patamares mínimos obrigatórios de proteção à Propriedade Intelectual não 

prevendo o patenteamento de alimentos, medicamentos e similares, cabendo aos 

membros determinar livremente a forma apropriada de fazer este patenteamento.  

VI. Previu um período de transição para a sua implantação completa em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento a partir de 2006.  

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 assertivas apresentadas:  

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

c) Somente as alternativas I e III são verdadeiras 

d) Somente as alternativas II e V são verdadeiras 

 

QUESTÃO 06. 

A respeito da informação sobre Propriedade Intelectual relativa a Programas de 

Computador, é correto afirmar que: 

a) O Exame Técnico sobre pedidos de Registro de Programa de Computador é o 

mais célere de todas as modalidades de peticionamento de Propriedade 

Intelectual. 

b) A Validade do Direito de Exclusividade é de 35 anos, contados a partir de 1º de 

janeiro do ano seguinte à data de criação ou publicação.  

c) A Lei 9.609/1998 é a vigente Lei de Programa de Computador no Brasil, 

dispondo sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de 

computador, sua comercialização no País. 

d) É necessária a listagem absolutamente integral do Programa que caracterize a 

criação independente. 

 

QUESTÃO 07. 

De acordo com o Art. 19 da Lei 9.279/96 o pedido de patente, nas condições 

estabelecidas pelo INPI, conterá:  

  

I. Requerimento, relatório descritivo, reivindicações, cronograma de atividade, resumo, 

listagem de sequência (se for o caso), comprovante de pagamento da retribuição relativa 

ao depósito.  

II. Requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenhos (se for o caso), resumo e 

comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.  

III. Requerimento, reivindicações, desenhos (se for o caso), resumo, metodologia, 

listagem de sequência (se for o caso), comprovante de pagamento da retribuição relativa 

ao depósito.  

IV. Requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenhos (se for o caso), resumo, 

listagem de sequência (se for o caso).  

V. Requerimento, reivindicações, desenhos (se for o caso), cronograma de atividade, 

resumo, metodologia, listagem de sequência (se for o caso).  

  

Das assertivas apresentadas: 

a) Apenas a alternativa II está correta. 

b) Apenas a alternativa IV está correta. 

c) Apenas as alternativas V e III estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

 

QUESTÃO 08. 

Um fabricante de artigos de vestuário deseja lançar, como parte de sua nova 

coleção, uma série de camisetas lisas (sem estampa) em três diferentes matizes de 

cor, ou seja, branco, azul e verde. Essas camisetas podem ser protegidas pelo 

desenho industrial?  Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA.  

 

 Das assertivas apresentadas: 

a) Sim, pois a camiseta pode ser reproduzida industrialmente. 
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b) Não, porque as camisetas não apresentam qualquer elemento de novidade e 

originalidade que justifique a proteção por meio de desenho industrial. 

c) Sim, porque o desenho industrial protege as diferentes cores da camiseta. 

d) Não, mesmo que o formato da camiseta seja novo e original. 

 

QUESTÃO 09. 

Com respeito às definições legais referentes à Indicação Geográfica, podemos 

afirmar:  

  

I. 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.  

II. O nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que tenha 

tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado 

produto ou de prestação de determinado serviço.  

III. O nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território ou nome 

do produto/serviço, que tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou 

fabricação de determinado produto/serviço.  

IV. O nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território ou nome 

do produto/serviço, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características 

se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e 

humanos.  

 

 Das assertivas apresentadas: 

a) Somente as alternativas I e II são verdadeiras. 

b) Somente as alternativas I e III são verdadeiras. 

c) Somente as alternativas I e IV são verdadeiras. 

d) Somente as alternativas III e IV são verdadeiras 

 

QUESTÃO 10. 

Avalie as afirmativas referentes 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. 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.  

IV. 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.  

  

Das assertivas apresentadas: 

a) Somente as alternativas I e II são verdadeiras. 
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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. 

 

QUESTÃO 11. 

Marque a alternativa correta sobre Direitos Autorais: 

 

a) Contrafação é a reprodução não autorizada. 

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) 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. 

 

QUESTÃO 12. 

Sobre circuito integrado, é correto afirmar que: 

 

a) 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). 

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) 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. 

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

documentação. 

 

QUESTÃO 13. 

Com respeito à vigência do direito exclusivo de exploração dos ativos intangíveis, 

analise as afirmativas a seguir:  

  

I.  O prazo de vigência da marca é de 10 anos, contados da data da concessão do 

registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.  

II. O prazo de validade do desenho industrial é de 10 anos da data do depósito e pode 

ser prorrogada por até 3 períodos de 5 anos, perfazendo 25 anos.  

III. O prazo de vigência da proteção da patente de invenção é de 20 anos e da patente 

modelo de utilidade, de 15 anos.  

IV. O prazo de validade do registro de programa de computador é de 10 anos, contados 

a partir da data de registro ou da data da primeira exploração (a que ocorrer primeiro).  

  

Das afirmativas apresentadas: 

a) Somente I, II e V são verdadeiras. 
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b) Somente I, II e III são verdadeiras. 

c) Somente II, III e IV são verdadeiras. 

d) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

 

QUESTÃO 14. 

Em relação 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 estável é aquela que, utilizada em plantio, em escala comercial, apresente 

variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo critérios 

estabelecidos pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC).  

IV. Cultivar estável é aquela que, reproduzida em escala comercial, mantenha a sua 

homogeneidade através de gerações sucessivas.  

V. Cultivar homogênea que, utilizada em plantio, em escala comercial, apresente 

variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo critérios 

estabelecidos pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC).  

  

Das assertivas apresentadas: 

a) Somente as alternativas I e II são verdadeiras. 

b) Somente as alternativas IV e V são verdadeiras. 

c) Somente as alternativas III e IV são verdadeiras. 

d) Somente as alternativas I e III são verdadeiras. 

 

 

QUESTÃO 15. 

Sobre A Classificação Internacional de Patentes é CORRETO afirmar:   

  

I. O uso da Classificação Internacional de Patentes (IPC) nas buscas de anterioridade 

facilita a recuperação de documentos de patente e torna a busca mais assertiva.   

II. A IPC é organizada em níveis hierárquicos, que são: Seções, Classes, Subclasses e 

Grupos.  III. A IPC cobre toda a tecnologia e contém cerca de 70 mil grupos, que 

consistem de uma sequência de letras e números, e descrevem uma tecnologia 

específica.  

IV. Prevê um sistema hierárquico de símbolos para a classificação de patente de 

invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e programa de computador, de acordo 

com as diferentes áreas tecnológicas a que pertencem.  

  

Das assertivas apresentadas: 

a) Somente as alternativas I, III e IV são verdadeiras. 

b) Somente as alternativas I, II e III são verdadeiras. 

c) Somente as alternativas I, II e IV são verdadeiras. 

d) Somente as alternativas II, III e IV são verdadeiras. 

 

 

QUESTÃO.16 
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De acordo com a legislação brasileira atual, estão entre as atribuições dos Núcleos 

de Inovação Tecnológica:  

  

I. Desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no 

campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT, bem 

como estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICT.  

II. Avaliar as solicitações do inventor da ICT a qual está vinculado e do inventor 

independente. 

III. Promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas e negociar e gerir 

os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT.  

IV. Licitar serviços de terceiros para realização de estudos de prospecção tecnológica e 

de inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as 

ações de inovação da ICT.  

  

Das assertivas apresentadas: 

a) Somente as alternativas I e III são verdadeiras. 

b) Somente as alternativas II e IV são verdadeiras. 

c) Somente as alternativas I e IV são verdadeiras. 

d) Todas as alternativas são verdadeiras. 

 

 

 

 


