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CADERNO DE QUESTÕES 

AVALIAÇÃO NACIONAL DA DISCIPLINA CONCEITOS E APLICAÇÕES DE 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA [TT] VIRTUAL 

 

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

2. A duração da prova é de 60 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. 

A respeito do que dispõe a Lei nº 9.609/98 sobre os contratos de licença de uso 

de software com transferência de tecnologia, deve-se considerar que 

a) o fornecedor de tecnologia deve entregar ao receptor documentos referentes ao 

código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais 

internas, diagramas, fluxogramas e tudo o mais que for necessário à absorção da 

tecnologia. 

b) o fornecedor de tecnologia tem obrigação de entregar ao receptor apenas o 

código-fonte e as especificações funcionais internas, devendo colocar à 

disposição do receptor ao menos um instrutor qualificado para transmitir a 

tecnologia. 

c) o documento fiscal é prova de regularidade do uso, dispensando a formalização 

de contrato nos casos de licença de uso de software com transferência de 

tecnologia. 

d) os contratos produzem efeitos perante terceiros, independentemente do registro 

no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. 

 

Questão 02. 

Em um processo de negociação de uma tecnologia, é importante que o negociador 

faça uso, de forma simultânea, de alguns elementos para que a negociação seja 

concluída com sucesso. Dos itens abaixo, identifique aquele que erroneamente 

representa um desses elementos: 

a) Se envolver emocionalmente; 

b) Ouvir com sabedoria – essa prática permite obter muitas respostas e identificar; 

os interesses envolvidos na negociação, facilitando a decisão. 

c) Utilizar comunicação de forma clara e correta. 

d) Utiliza-se de movimentos corporal e gestual no processo de persuasão. 

 

Questão 03. 

Uma empresa de desenvolvimento de tecnologia incubada usualmente atua nos 

TRL4 a TRL6 e não tem nem infraestrutura nem capital para atuar em TRLs 

mais elevados, necessitando de parcerias com outras empresas e/ou financiadores. 

Já empresas de grande porte, que não costumam arriscar com desenvolvimento de 

novas tecnologias e se focam em engenharia reversa, usualmente atuam apenas em 

TRL8 e TRL9, portanto, não adianta oferecer uma tecnologia TRL4 (usualmente 

ocorre nas patentes acadêmicas), pois não está no seu modelo de negócio devido ao 

alto risco envolvido. Analisando o exemplo acima, podemos afirmar que: 

a) A busca de anterioridade não influencia a prospecção tecnológica; 

b) Determinar o nível de TRL permite que haja um entendimento comum de 

diversos aspetos entre os interlocutores, no processo de negociação da 

Transferência da Tecnologia; 

c) Quanto maior o TRL, maior o risco e menor o custo do licenciamento da 

tecnologia; 

d) Os aspectos técnicos duvidosos sempre são menores em TRLs mais baixos; 
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Questão 04. 

A valoração de uma tecnologia consiste em calcular o valor de uma tecnologia a ser 

transferida. É possível utilizar vários métodos, como afirmam Frey et al. (2019). A 

seguir, estão apresentados alguns desses métodos, que deverão ser analisados como 

Falsos (F) ou Verdadeiros (V), e, em seguida, assinalado o item que apresenta a 

sequência correta: 

(  ) Fluxo de Caixa Descontado (FCD). 

(  ) Regra dos 50% 

(  ) Modelo CAPM. 

(  ) Custos incorridos 

(  ) Comparação com Produtos no Mercado. 

(  ) Custos Alternativos. 

(  ) Política Única Fixa para todos os Licenciamentos 

a) F, F, V, V, F, F, V 

b) F, V, F, F, F, V, V 

c) V, F, V, F, V, V, V 

d) V, V, V, V, F, F, F 

 

Questão 05. 

A matriz FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) serve para se ter 

uma visão rápida do cenário de um processo de negociação de uma tecnologia, 

sendo um subsídio para o planejamento da negociação. Em inglês, a sigla é SWOT 

usando as iniciais de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades 

(Opportunities) e Ameaças (Threats) (SEBRAE, 2018). Qual dos itens abaixo não 

poderia estar relacionado ao uso da matriz FOFA no processo de negociação de 

uma tecnologia? 

a) Usualmente, a matriz FOFA tem duas colunas separando fatores positivos e 

fatores negativos e duas linhas mostrando aspectos internos da organização e 

aspectos externos à organização. 

b) É importante cada parte fazer a sua matriz FOFA com a percepção da 

negociação de modo independente antes de iniciar a negociação; 

c) Características internas da organização que mostram vantagens competitivas 

sobre concorrentes e facilidade para atingir os objetivos propostos, são 

consideradas como OPORTUNIDADES, numa análise da matriz FOFA; 

d) Matriz FOFA pode ser aplicada apoiar vários tipos de decisões estratégicas com 

dimensões variadas, como sejam: adoção de novas tecnologias, definição dos 

melhores mercados, escolhas de parceiros para transferência de tecnologia, 

fontes de financiamento para aumentar a TRL de uma tecnologia, entre outros. 

 

Questão 06. 

O sucesso da transferência de tecnologia de ICTs para empresas, muitas vezes, fica 

prejudicado devido à falta de habilidade das partes em encontrar um ponto omum, 

no qual se alcance o ganha-ganha. A mediação tem sido apontada como alternativa 

na resolução de conflitos nos processos de transferência de tecnologia, 

apresentando vantagens em relação ao litígio jurídico, como: agilidade, 
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desconsideração das assimetrias normativas, etc. Sobre o papel do MEDIADOR de 

uma negociação de TT, é correto afirmar: 

a) Esse meio de conciliação é recomendado principalmente em relações 

internacionais. 

b) Para atuar como mediador, a graduação de nível superior é requisito obrigatório 

para o candidato; 

c) O mediador deve ter uma postura parcial àquele a quem foi contratado; 

d) A mediação é um método obrigatório em um processo de negociação de TT. 

 

Questão 07. 

A transferência de tecnologia é um processo que consiste em várias etapas e inclui 

desde a revelação da invenção, o patenteamento e o licenciamento, até o uso 

comercial da tecnologia pelo licenciado e a percepção de royalties pela universidade 

(FORTEC-NE, 2012, p. 5). Todo esse processo só é possível por meio dos 

mecanismos de transferência de tecnologia. Graças a esses mecanismos, as 

tecnologias geradas nas Instituições de Ciência e Tecnologia são inseridas no 

mercado. Os contratos de transferência de tecnologia são mecanismos importantes 

de interação entre as Universidades e as Empresas. Por meio desses contratos, as 

tecnologias chegam ao mercado contribuindo para o desenvolvimento do país. 

Sobre os contratos de Transferência de Tecnologia, é correto afirmar: 

a) A Transferência de Tecnologia é um negócio jurídico simples, finalizado com 

contratos firmados entre as partes; 

b) O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) reconhece os seguintes 

tipos de contratos voltados para a transferência de tecnologia: licenciamento ou 

cessão de direitos, aquisição de conhecimento e franquia. 

c) A Licença para Uso de Marca, caracteriza-se por um contrato que se destina a 

autorizar o uso efetivo, por terceiros, em tempo indeterminado, da marca 

regularmente depositada ou registrada no Brasil. 

d) Os contratos de Transferência de Tecnologia são firmados entre a Universidade 

e a Empresa, sem a necessidade de averbação por parte do INPI. 

 

Questão 08. 

Os contratos de transferência de tecnologia funcionam como ferramenta para a 

formalização da relação existente entre Universidades e Empresas, assim sua 

importância é indiscutível, e os profissionais que atuam nos ambientes promotores 

de inovação, nos diversos setores (acadêmico, empresarial, governamental, etc.), 

precisam conhecer e saber identificar os elementos que compõem esses contratos. 

Com isso, assinale a alternativa que apresenta a relação correta dos elementos que 

devem estar contidos nos contratos de Transferência de Tecnologia: 

a) Objeto, Resumo em Inglês, Obrigações, Cessão da Tecnologia, Assinaturas; 

b) Partes, Resumo em Inglês, Obrigações, Valores e Correção Monetária Aplicada, 

Assinaturas; 

c) Partes, Objeto, Resumo em Inglês, Obrigações, Cláusulas Gerais, Averbação no 

INPI 

d) Partes, Objeto, Obrigações, Clausulas Gerais, Assinaturas, Averbação no INPI; 
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Questão 09. 

Em relação a algumas etapas de uma negociação de tecnologia. Correlacione a 

primeira coluna com a segunda coluna. 1. 

 

1. Preparação para a negociação (  ) Quem são os parceiros? 

2. Caracterização das partes (  ) O que é necessário licenciar ? 

3. Objeto da negociação (  ) Quanto custa a tecnologia? 

4. Tecnologia (  ) O que é permitido fazer com a tecnologia ? 

5. 5.  Financeiro 
( ) Contatos preliminares e manifestações de 

interesse ? 

 

Assinale a alternativa que representa a sequência correta:  

a) 3, 4, 5, 1, 2 

b) 1, 4, 5, 3, 2  

c) 2, 4, 5, 3, 1 

d) 4, 2, 5, 1, 3 

 

Questão 10. 

O processo de inovação requer múltiplos conhecimentos e esforços oriundos de 

uma miríade de agentes inovadores. Assinale o item que não corresponde a um 

agente inovador. 

a) Centros de Pesquisa e Inovação 

b) Instituições comerciais 

c) Governo 

d) Laboratórios  

 

Questão 11. 

O conceito da Hélice Tripla, no qual são realçadas as relações entre universidade-

indústria-governo presentes em Etzkowitz (1993) e Etzkowitz e Leydesdorff (1995), 

ressalta a mudança de uma relação dicotômica entre governo e indústria, típica de 

uma sociedade industrial, para o crescimento da importância da tríade já acima 

apontada em uma sociedade do conhecimento. Cada um dos atores dessa Hélice 

Tripla tem papéis básicos e intrínsecos nessa relação. Dessa forma, relacione a 

primeira coluna com a segunda, definindo os papéis de cada um deles, e marque a 

opção com a sequência correta: 

( 1 ) GOVERNO (  ) CRIADORA DE CONHECIMENTO 

( 2 ) UNIVERSIDADE (  ) FINANCIAMENTO 

( 3) EMPRESA (  ) CONCEITO DE NOVOS PRODUTOS 

 (  ) EMPREGO 

 (  ) DEMANDAS ESTRATÉGICAS 
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 (  ) IMPOSTOS 

 (  ) BENEFÍCIOS PARA OS CIDADÃOS 

a) 2, 1, 2, 3, 1, 3, 3 

b) 3, 3, 2, 1, 3, 1, 1 

c) 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2 

d) 3, 2, 3, 1, 2, 1, 3 

 

Questão 12. 

Por ser um processo interativo, o surgimento da inovação não é fruto apenas do 

esforço heroico e individual, como bem ressaltou Schumpeter (1982) em sua Teoria 

do Desenvolvimento Econômico, mas é o conjunto de atores que se integram para 

criar, guardar e transferir o conhecimento, as habilidades e os artefatos que fazem 

a diferença no processo inovativo. Então, como pano de fundo existe o aprendizado 

e suas formas, como o elemento-chave para a dinâmica que “liga” o sistema. Dos 

itens abaixo, assinale aquele que NÃO está relacionado ao processo de inovação: 

a) Cumulativo – o conhecimento atual está assentado em conhecimentos anteriores 

b) Dependente da trajetória (path dependent) – a trajetória de construção histórica 

das instituições e das empresas interferem na direção da evolução do 

conhecimento. 

c) Contínuo – sendo o conhecimento cumulativo e o processo evolutivo, há 

continuidade do sentido da inovação. 

d) Independente do contexto – cada conhecimento é novo e individual de cada 

agente envolvido 

 

Questão 13. 

Analise as afirmativas abaixo sobre Transferência de Tecnologia em ambientes 

para atividades inovadoras: 

I. A transferência de tecnologia é um processo que é executado por meio da ativa 

participação e apoio de vários agentes que têm o papel de agregar valor e são 

pontos focais dentro do sistema de inovação. 

II. Diferentes arranjos institucionais, contribuem com um processo de coevolução 

para o aumento do desempenho e sustentabilidade do sistema. 

III. Os Núcleos de Inovação Tecnológicas participam do processo de inovação 

apenas para tratar do processo de Transferência de Tecnologia. 

IV. Considerando a diversidade de formatos de sistemas de inovação, há também 

uma grande variação de posicionamentos, atividades e população de agentes 

econômicos dentro dos sistemas. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas as alternativas I e III estão corretas 

b) Apenas as alternativas II e III estão corretas 

c) Apenas as alternativas III e IV estão corretas 

d) Todas as alternativas estão corretas 
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Questão 14. 

Os direitos da Propriedade Intelectual, a concretização de uma Política Tributária 

direcionada para a inovação e o estabelecimento de uma Política de Concorrência 

assertiva, são consideradas áreas-chaves de qual agente da Tríplice-Hélice, em 

relação a uma política de inovação? Assinale a afirmativa correta: 

a) Governo 

b) Universidade 

c) Empresa 

d) Nenhuma das Anteriores 

 

Questão 15. 

De modo geral, os participantes que operam com transferência de tecnologia e sua 

comercialização assumem diversas atividades de produção do conhecimento, oferta 

de serviços de apoio essenciais, treinamento, pesquisa de mercado e intermediação 

nas negociações. Não obstante, devido à variedade de contextos e modelos 

institucionais, vários governos estão trabalhando para oportunizar os benefícios da 

transferência e comercialização de tecnologia encorajando e apoiando as 

atividades de vários atores envolvidos. Quais dos itens abaixo podem ser 

caracterizados como ações do Governo nesse processo? 

I. Contratação de Cientistas e engenheiros independentes. 

II. Disponibilização de crédito imobiliário. 

III. Criação de Universidades e Centros públicos de pesquisa. 

IV. Estratificação da dívida tributária das empresas inovadoras. 

V. Criação e manutenção de Núcleos de inovação tecnológica (escritórios de 

transferência de tecnologia). 

VI. Incentivo para criação e manutenção de Incubadoras, aceleradoras e parques 

tecnológicos. 

VII. Implementação de ações e serviços de extensão tecnológica 

 

Assinale o item correto: 

a) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 

b) Apenas os itens, I, II, III, V e VII estão corretos; 

c) Apenas os itens I, III, IV, V, VI e VII  

d) Todos os itens estão corretos. 

 

Questão 16. 

Quanto aos tipos de incubadoras que fazem parte do processo de inovação, correlacione 

a coluna 1, com as características dessas incubadoras, citadas na coluna 2, e depois 

marque o item correto da sequência obtida. 

COLUNA 1 COLUNA 2 

( 1 )Incubadoras de pesquisa básica (  ) são entidades estatais ou paraestatais e se 

propõem a dinamizar o desenvolvimento 

econômico por meio da incubação de Micro e 

Pequenas Empresas (MPE). 

Geralmente, oferecem ativos físicos. No 
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Brasil, alguns programas de desenvolvimento 

de Arranjos Produtivos Locais conseguem 

articular polos de produção de setores 

específicos. 

( 2 )Incubadoras de desenvolvimento 

econômico 

( ) esse tipo de incubadora utiliza 

extensivamente os recursos disponíveis nas 

universidades, com a infraestrutura física e o 

conhecimento gerado. Não precisa ter o foco 

necessário no desenvolvimento de novas 

tecnologias e pode ter aporte privado. 

( 3 )Incubadoras universitárias (  ) têm natureza privada e o propósito de 

organizar melhor o fluxo de conhecimento, 

oferecem consultoria especializada, capital 

para investimento, treinamento e eventos para 

apresentar o negócio a outros investidores 

potenciais. No Brasil, são conhecidas como 

aceleradoras, pois a ideia é incubar start-ups, 

ou seja, negócios que já apresentem 

claramente o potencial de crescimento. 

( 4 ) Incubadoras privadas ( ) relacionada com a pesquisa básica, 

promove a geração de empreendimentos de 

base tecnológica em setores estratégicos e 

consegue acessar recursos específicos para o 

setor. O desenvolvimento tecnológico nesse 

tipo de incubadora se traduz em 

licenciamentos de Propriedade Intelectual 

para parceiros comerciais ou para spin-offs. 

 

a) 1, 4, 2, 3 

b) 2, 3, 4,1 

c) 4, 2, 3, 1 

d) 3, 1, 2, 4 

 

 


