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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 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. 

Assinale a alternativa correta acerca das patentes, conforme disciplina a Lei 

9.279/96.  

a) As descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos são considerados 

invenção para fins de patenteabilidade. 

b) Será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de 

utilidade quando ocorrida durante os 12 meses que precederem a data de 

depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida por terceiros, 

com base em informações obtidas diretamente do inventor ou em decorrência de 

atos por este realizados.  

c) A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no 

assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.   

d) É considerado modelo de utilidade o todo ou parte de seres vivos naturais, bem 

como materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, 

inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos 

biológicos naturais. 

 

Questão 02. 

De acordo com a Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279/96, podemos afirmar:  

I. A suficiência descritiva é um requisito de patenteabilidade.  

II. A novidade só é requerida para a patente de invenção.  

III. Caso dois autores tenham realizado a mesma invenção de forma independente, 

aquele que primeiro obtiver o registro usufruirá do privilégio temporário para a 

utilização da invenção  

IV. Novidade e aplicação industrial são requisitos de patenteabilidade.  

V. Caso dois autores tenham realizado a mesma invenção de forma independente 

aquele que provar o depósito mais antigo terá direito a obter a patente.  

  

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas a alternativa IV está correta  

b) Apenas a alternativa I está correta  

c) Apenas as alternativas II e III estão corretas  

d) Apenas as alternativas IV e V estão corretas 

 

Questão 03. 

Sobre o Sistema do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), são 

itens pertinentes à fase internacional:  

I. Depósito do pedido internacional (único escritório, único conjunto de 

requerimentos formais e único idioma).  

II. Pesquisa Internacional e opinião escrita da Autoridade de Pesquisa Internacional 

(ISA) e Publicação Internacional.  

III. Pesquisa Internacional Suplementar e o Exame preliminar internacional, de 

forma opcional.  

IV. Traduções e taxas requeridas, no prazo de 30 meses, para os países designados.  
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Das afirmativas apresentadas:  

a) Somente I, II e III são verdadeiras  

b) Somente II, III e IV são verdadeiras  

c) Somente III e IV são verdadeiras  

d) Todas são verdadeiras  

 

Questão 04. 

De acordo com a Lei de Propriedade Industrial é correto afirmar que:  

I. O tempo de proteção para patente de invenção e de modelo de utilidade são de 

20 e 15 anos respectivamente; 

II. Foi promulgada em 1998 após o Brasil entrar na Organização Mundial do 

Comércio e aderir ao acordo TRIPS; 

III. Sinais sonoros podem ser registrados como marca; 

IV. Plantas e microrganismos transgênicos 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 

 

Questão 05. 

Sobre o Novo Marco Legal da Inovação (Lei 13.243/2016) é ERRADO dizer.  

a) Regulamenta a ampliação do papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica 

(NITs), incluindo a possibilidade de que fundações de apoio possam ser NITs de 

ICTs. 

b) Diminui alguns dos entraves para a importação de insumos para pesquisa e 

desenvolvimento (P&D).  

c) Formaliza a criação de bolsas de estímulo à atividade inovativa.  

d) Não atua sobre Instituições Privadas de Ensino e Pesquisa.   

 

Questão 06. 

A atribuição de um nome a um cultivar é obrigatoriamente feita em conformidade 

com o estabelecido no Código Internacional de Nomenclatura de Plantas 

Cultivadas. Marque a afirmativa ERRADA:  

a) No Brasil, a denominação é verificada e controlada pelo MAPA, consultando 

sempre a UPOV e o INPI (marcas).  

b) É vedada a existência de duas cultivares com a mesma denominação.  

c) É possível utilizar uma denominação de marca registrada no Instituto Nacional 

de Propriedade Industrial (INPI) como denominação de cultivar.  

d) Em todos os processos de produção para fins comerciais é obrigatória a 

utilização da denominação aprovada por ocasião da proteção, mesmo quando a 

cultivar estiver em domínio público.  
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Questão 07. 

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 

 

Questão 08. 

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 Serviço, 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.   

 

Questão 09. 

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.   

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.  
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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 

 

Questão 10. 

Segundo o artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9279) são exemplos 

de criações que configuram invenção ou modelo de utilidade:   

I. Genoma  

II. Surfactantes   

III. Musgo  

IV. Polímero 

 

Das afirmativas apresentadas:  

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas  

b) Apenas as alternativas I e III estão corretas  

c) Apenas as alternativas II e IV estão corretas  

d) Apenas as alternativas III e IV estão corretas 

 

Questão 11. 

A Lei de proteção de cultivares (LPC) foi sancionada em abril de 1997 com o 

objetivo de proteger os direitos dos obtentores, criando-se um ambiente de 

estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento de novas cultivares. Marque V para 

alternativas verdadeiras e F para falsas: 

I. Amostra viva é a amostra fornecida pelo requerente do direito de proteção que, 

se utilizada na propagação da cultivar, confirme os descritores apresentados. 

II. Os híbridos são produto do cruzamento entre linhagens geneticamente iguais.  

III. Obtentor é o financiador da pesquisa, o titular dos direitos patrimoniais 

decorrentes da proteção de cultivar (direito de usar, gozar e dispor da cultivar). 

IV. Melhorista é o criador, titular dos direitos morais (direito de ser nominado). 

 

A sequência correta é: 

a) V, F, V, V 

b) F, V, V, F 

c) F, V, V, V 

d) V, F, V, F 
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Questão 12. 

Em relação à proteção da propriedade intelectual de programas de computador, 

assinale a alternativa FALSA:  

a) O registro de programa de computador protege exclusivamente o código fonte, 

que deve 

b) conter dados suficientes para identificá-lo e caracterizar sua originalidade.  

c) A Lei 9.609 (1998) dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de 

programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras 

providências. 

d) Resolução INPI nº 61/2013: Dispõe sobre o depósito dos pedidos de registro de 

programa de computador e dos procedimentos relativos a numeração destes 

pedidos. 

e) A proteção apresenta um limite temporal de sessenta anos, contados a partir de 

1º de janeiro do ano seguinte à data de criação ou publicação. 

 

Questão 13. 

Quanto aos direitos de autor e à luz da Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1996, 

analise as informações:  

I. Em obras coletivas, os participantes não poderão proibir que se indique ou 

anuncie seu nome na obra coletiva.  

II. Quando uma obra feita em regime de co-autoria não for divisível, nenhum dos 

co-autores, sob pena de responder por perdas e danos, poderá, sem 

consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar a sua publicação, salvo na 

coleção de suas obras completas. 

III. Para ter os direitos definidos na lei, o autor, criador da obra literária, artística ou 

científica, deverá usar sempre seu nome civil, completo ou abreviado. 

IV. Ao co-autor, cuja contribuição possa ser utilizada separadamente, são 

asseguradas todas as faculdades inerentes à sua criação como obra individual, 

vedada, porém, a utilização que possa acarretar prejuízo à exploração da obra 

comum.  

V. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados a partir do 

seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil. 

  

Das afirmativas apresentadas:  

a) Apenas I e II estão corretas  

b) Apenas I e III estão corretas  

c) Apenas II e IV estão corretas  

d) Apenas IV e V estão corretas  

 

Questão 14. 

Sobre as definições legais a respeito da Indicação Geográfica, conforme a Lei nº 

9.279/1996, é correto afirmar que:  

I. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de 

origem. 

II. Considera-se IP, o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu 

território, que não necessariamente se tenha tornado conhecido como centro de 
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extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de 

determinado serviço.  

III. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço 

estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de 

origem, o atendimento de requisitos de qualidade.  

IV. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando 

produto ou serviço, será automática e necessariamente considerado indicação 

geográfica. 

  

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas  

b) Apenas as alternativas I e III estão corretas  

c) Apenas as alternativas II e IV estão corretas  

d) Apenas a alternativa IV está correta 

 

Questão 15. 

No Art. 29. da Lei de Direitos Autorais, depende de autorização prévia e expressa 

do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: 

I. a reprodução parcial ou integral; 

II. a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações; 

III. a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; 

IV. a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com 

terceiros para uso ou exploração da obra; 

 

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas  

b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas  

c) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas  

d) Todas as alternativas estão corretas 

 

Questão 16. 

Sobre circuito integrado, é correto afirmar que:  

 

I. 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. 

II. A correspondente função da Topografia do Circuito Integrado não é exigida na 

documentação para registro. 

III. O prazo de validade do registro é de 10 anos, contados a partir da data de 

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

IV. Instrução Normativa INPI/PR Nº 109/2019 disciplina o processo de registro 

eletrônico de topografias de CI. 

 

A sequência correta é: 

a) V, F, V, V 

b) F, V, V, F 

c) F, F, V, V 

d) V, F, V, F  


