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CADERNO DE QUESTÕES 

AVALIAÇÃO NACIONAL DA DISCIPLINA POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E O ESTADO BRASILEIRO [POL] 

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 do rodapé 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. 

Sobre os gastos ministeriais com a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação é 

correto afirmar que no Brasil:  

 

a) O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação é o órgão público com maior 

dispêndio em Ciência e Tecnologia. 

b) O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação é o único órgão público responsável 

com dispêndio em Ciência e Tecnologia. 

c) O Ministério da Educação possui o menor dispêndio em Ciência e Tecnologia. 

d) Todas as demais alternativas estão incorretas 

 

Questão 02. 

É correto afirmar sobre as políticas públicas, de maneira geral: 

 

a) São desenvolvidas apenas pelos governos. 

b) Possuem como etapas processuais a formulação, implementação e avaliação. 

c) São estudadas exclusivamente pelo campo de Ciência Política 

d) Representam um conjunto restrito de práticas e normas. 

 

Questão 03. 

Considerando o desenvolvimento da inovação analise as afirmações abaixo: 

 

I – Um fator importante para a institucionalização da Ciência no Brasil foi a 

implementação da FAPESP em 1962, prevista na Constituição de São Paulo em 1947, 

com destinação de 0,5% da arrecadação de impostos do Estado. 

II – Um fator importante para a institucionalização da Ciência no Brasil foi a criação da 

CAPES, 1951. 

III - A legislação vem buscando fortalecer o desenvolvimento cientifico, tecnológico e 

inovação, assim como as políticas já estão muito bem implementadas. 

 

Assim, a alternativa correta é: 

a) I e III estão corretas. 

b) Apenas I está correta. 

c) I e II estão corretas. 

d) Apenas III está correta. 

 

Questão 04. 

Sobre o SNCTI brasileiro, é ERRADO dizer que:  

 

a) A industrialização brasileira exerceu pressão essencial sobre a oferta interna de 

tecnologia. 

b) O SNCTI é sofisticado e diversificado, mas incompleto. 

c) O SNCTI carece de efetiva gestão de bens intangíveis. 

d) Há importante déficit na balança comercial tecnológica. 

 

Questão 05. 

Quanto ao Conceito de Catching -up Tecnológico é CORRETO afirmar que: 
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a) Gera capacitação e aprendizagem local, mas pouco afeta a produtividade e a 

inovação. 

b) Envolve mudanças e aprendizagens que efetuam a diminuição de gaps tecnológicos e 

crescimento econômico. 

c) É produto de movimentos internacionais de capital e dispensa a transferência de 

tecnologia. 

d) É inviável em países de nível médio e baixo desenvolvimento. 

 

Questão 06. 

Acerca dos Sistemas Setoriais de Inovação e Produção, é correto afirmar que: 

 

a) Novas trajetórias tecnológicas não geram vantagens e acumulação de experiência em 

produto, processo e mercado para os inovadores. 

b) As interações em Sistemas Setoriais de Inovação e Produção (SSIP) ocorrem em 

processos de comunicação, mudança, cooperação, competição e comando, enquadradas 

por instituições cujos elementos setoriais dispensam processos de coevolução, por 

estarem fortemente alicerçados em cadeias globais de valor. 

c) As políticas tecnológicas setoriais embasadas no approach de SSIP devem evitar 

intervir na dinâmica da estrutura setorial, para não criar desequilíbrios. 

d) Alguns dos conceitos evolucionistas que embasam as análises de sistemas setoriais 

são os paradigmas tecnológicos e a coevolução entre tecnologias, instituições e 

organizações. 

 

Questão 07. 

Considere as afirmações abaixo. 

 

I. A participação (%) dos setores intensivos em recursos naturais na exportação é maior 

nos países mais industrializados; 

II. A participação (%) dos setores intensivos em recursos naturais na exportação é 

geralmente maior nos países de menor grau de industrialização;  

III. Participação (%) dos setores intensivos em tecnologia diferenciada e baseada em 

ciência na exportação dos países é indicador relevante do nível de desenvolvimento do 

país. 

 

Das assertivas apresentadas: 

a) Apenas as alternativas I, e III estão corretas; 

b) Apenas as alternativas I e II estão corretas; 

c) Apenas as alternativas II e III estão corretas; 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 08. 

Quanto à participação das ICTs e empresas brasileiras no ranking de depósitos de 

patentes no Brasil, é correto afirmar que: 

 

a) Há, da mesma forma como nos países mais industrializados, grande participação 

numérica da academia, embora em muito suplantada pelo grande volume de depósitos 

das empresas; 

b) Em oposição aos países desenvolvidos, a participação bastante relevante das 
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instituições acadêmicas é mais evidente por conta do baixo número de depósitos feitos 

por empresas; 

c) O ranking é dominado por empresas, por conta do excepcionalmente baixo número 

de patentes depositadas pelas ICTs; 

d) O ranking é dominado por empresas e instituições nacionais, mas seguido de perto 

pelos depósitos de não-residentes. 

 

Questão 09. 

O chamado Marco Legal de CT&I é composto essencialmente pela: 

 

a) Emenda Constitucional 85, a Lei 13.243/2016 e seu Decreto de regulamentação 

(9.283/2018), que necessitam ser complementados por instrumentos correlatos nos 

estados e municípios, por envolverem matéria de legislação concorrente; 

b) Emenda Constitucional 85, a Lei da Responsabilidade Fiscal, a Lei de Propriedade 

Industrial, Decretos relacionados e instruções normativas do INPI, dispensando normas 

relacionadas nos estados e municípios, por tratar-se de normas restritas à União. 

c) Emenda Constitucional 95 e a Lei da Responsabilidade Fiscal, dispensando normas 

relacionadas nos estados e municípios, por tratar-se de normas restritas à União; 

d) Essencialmente a Lei 13.243/2016, dispensando normas relacionadas nos estados e 

municípios, por tratar de normas restritas à União. 

 

Questão 10. 

Acerca dos instrumentos para Inovação acessíveis às ICTS, é correto afirmar que: 

 

a) O Bônus Tecnológico envolve subvenção a microempresas e a empresas de pequeno 

e médio porte, destinado ao pagamento de compartilhamento e uso de infraestrutura de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológicos e correlatos. 

b) O Regulamento da Lei 13.243 de 2016 (Decreto 9.283/2018) autoriza as ICTs 

públicas, as agências de fomento, as empresas públicas e as sociedades de economia 

mista a participar minoritariamente do capital social de empresas com qualquer fim. 

c) O FNDCT pode aplicar os recursos na forma de investimentos não-reembolsáveis, 

reembolsáveis e de subvenção econômica, sendo todos destinado a ICTs. 

d) Todas as afirmações acima estão corretas. 

 

Questão 11. 

Quanto à avaliação de políticas e instrumentos, pode-se afirmar que: 

 

a) A avaliação dos resultados deve ser calcada essencialmente na eficiência do uso dos 

recursos, para que o Estado cumpra seu papel primordial de gestor dos recursos. 

b) A avaliação dos resultados envolve essencialmente à dimensão da eficácia, para que 

o cumprimento das metas e objetivos estratégicos se confirme e o Estado cumpra seu 

papel primordial de ofertador de serviços. 

c) A avaliação dos resultados deve se pautar prioritariamente na efetividade, para que o 

Estado cumpra as missões estabelecidas. 

d) A avaliação dos resultados deve, complementarmente, envolver de forma 

complementar as dimensões de efetividade, eficácia e eficiência. 
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Questão 12. 

O Sistema de Inovação envolve, do ponto de vista do alcance das políticas públicas: 

a) Essencialmente a relação entre demandantes finais e intermediários (consumidores e 

produtores). 

b) As relações entre Demanda, Sistema Produtivo, Sistemas Educacionais e de 

Pesquisa, Sistema Político, a infraestrutura disponível e a condições estruturais 

econômico-sociais.  

c) A infraestrutura a se considerar envolve especialmente os laboratórios de inovação 

das empresas e de pesquisa da Universidade. 

d) O sistema político, mas tendo relativamente pouca influência no Sistema de 

Inovação, exceto quando da definição dos orçamentos e reformas em Legislações. 

 

Questão 13. 

No que diz respeito às Políticas de Inovação das ICTs, pode-se dizer que: 

 

a) São definições opcionais, que visam a criar diferenciais competitivos entre as ICTs 

públicas e privadas. 

b) São determinações legais que apenas necessitam ser ratificadas ou não pelas ICTs 

públicas, demonstrando em que pontos estas concordam em participar dos esforços 

nacionais de inovação. 

c) Dispõem sobre a organização e a gestão dos processos que orientam a transferência 

de tecnologia e a geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância com as 

prioridades da política nacional de ciência, tecnologia e inovação e com a política 

industrial e tecnológica nacional e caracterizadas normas procedimentais, diretrizes e 

objetivos estratégicos cujos temas são absolutamente livres e afetam apenas as ICTs 

públicas. 

d) Dispõem sobre a organização e a gestão dos processos que orientam a transferência 

de tecnologia e a geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância com as 

prioridades da política nacional de ciência, tecnologia e inovação e com a política 

industrial e tecnológica nacional e caracterizadas normas procedimentais, diretrizes e 

objetivos estratégicos cujos temas mínimos obrigatórios são definidos em Lei e se 

aplicam às ICTs públicas e as privadas que tem acesso aos investimentos públicos. 

 

Questão 14. 

Sobre os acordos de parceria pode-se afirmar que: 

 

I - São equivalentes a contratos, em que empresas encomendam a execução de projetos 

junto às ICTs, sendo que as contratantes têm direito à totalidade da Propriedade 

Intelectual resultante. 

II - São instrumentos novos, assemelhados a convênios, com particularidades 

relacionadas à pesquisa científica e tecnológica. 

III – A titularidade da eventual Propriedade Intelectual Propriedade Intelectual 

resultante deve ser definida em instrumento contratual, previamente, podendo a ICT 

ceder a totalidade ao parceiro, desde que haja compensação financeira ou não 

financeira. 

IV – Diferente dos contratos de prestação de serviços, permite a concessão de bolsas a 

estudantes e pesquisadores públicos. 
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a) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

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

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

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 15. 

A respeito dos Ambientes Promotores de Inovação, pode-se dizer que: 

 

a) Uma incubadora de empresas é um local onde empresas criadas recentemente estão 

concentradas em um espaço específico. Seu objetivo é melhorar as chances de 

crescimento e a taxa de sobrevivência por meio do fornecimento de um espaço modular 

com recursos básicos e apoio de gestão. 

b) Parque tecnológico é um complexo planejado de desenvolvimento empresarial e 

tecnológico, promotor da cultura de inovação, da competitividade industrial, da 

capacitação empresarial e da promoção de sinergias em atividades de pesquisa 

científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas e uma ou mais 

ICTs, com ou sem vínculo entre si. 

c) Os parques científicos e tecnológicos são ambientes propícios para promover a 

interação de instituições e empresas públicas e privadas com a comunidade científica. 

transformar o conhecimento científico em desenvolvimento social e econômico. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Questão 16. 

Do ponto de vista das interações com os demais países, considere as afirmativas 

abaixo: 

 

I – A cooperação internacional em CT&I pode envolver colaboração, cooperação e 

alianças estratégicas. 

II – Os acordos econômicos internacionais mais importantes não costumam ter os 

capítulos de Propriedade Intelectual como itens muito relevantes. 

III - A repetição (imitação) das atividades já exercidas em outros países deve ser sempre 

evitada, devendo sempre ser criadas alternativas locais erigidas de caminhos próprios e 

baseados na realidade local. 

 

Das assertivas apresentadas: 

a) Apenas as alternativas I está correta;   

b) Apenas as alternativas I e II estão corretas; 

c) Apenas as alternativas II e III estão corretas; 

d) Todas as alternativas estão corretas.  

 


