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Caderno de Provas 
 

Questões Objetivas 
 

 
INSTRUÇÕES: 
1- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.  
2- Após a autorização para o início da prova, confira-a, com a máxima atenção, observando se há 
algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua compreensão. 
3- A prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas, não podendo o candidato retirar-se com a 
prova antes que transcorram 2 (duas) horas do seu início. 
4- A prova é composta de 50 (cinquenta) questões objetivas. 
5- As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no Cartão Resposta a ser entregue ao 
candidato. Lembre-se de que para cada questão objetiva há APENAS UMA resposta. 
6- O cartão-resposta deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica (tinta azul ou 
preta). 
7- A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto, 
esclarecimentos. 
8- O Candidato deverá devolver ao Fiscal o Cartão Resposta, ao término de sua prova. 
 

 



 
 

234 - PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
01. Que tipo de proteção no INPI seria mais adequado quando determinada região ou localidade 
tornou-se conhecida como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou 
serviço? 
a) Patentes 
b) Segredo Industrial 
c) O INPI não trabalha com esse tipo de proteção 
d) Indicações Geográficas 
e) Proteção de Cultivares 
 

02. De acordo com a Lei nº 9.456/1997, considerando as afirmativas I, II e III, assinale a opção 
CORRETA: 
I- Para efeitos desta lei, DHE significa distinbilidade, homogeneidade e estabilidade. 
II- Segundo o caput do artigo 4º, é passível de proteção a cultivar, ou a cultivar essencialmente 
derivada, de qualquer gênero ou espécie vegetal. 
III- A proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da 
planta inteira. 
 

a) Somente I e II estão corretas 
b) Somente I e III estão corretas 
c) I, II e III estão corretas 
d) Somente a II está correta 
e) Somente a III está correta 
 

03. A licença compulsória, nos termos da Lei nº 9.456/1997, não poderá assegurar à cultivar 
protegida:  

a) a disponibilidade da cultivar no mercado, a preços razoáveis, quando a manutenção de 
fornecimento regular esteja sendo injustificadamente impedida pelo titular do direito de proteção 
sobre a cultivar. 

b) o retorno integral dos investimentos do melhorista. 
c) a regular distribuição da cultivar. 
d) a manutenção da qualidade da cultivar. 
e) remuneração razoável ao titular do direito de proteção da cultivar. 
 

04. De acordo com as afirmativas I, II e III, assinale a opção CORRETA: 
I- A proteção da cultivar vigorará pelo prazo de 15 anos a partir da data da entrada do processo de 
registro, excetuadas as videiras, as árvores frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais, 
inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, para as quais a duração será de dezoito anos. 
II- Entende-se por cultivar estável aquela que, reproduzida em escala comercial, mantenha a sua 
homogeneidade através de gerações sucessivas. 
III- Melhorista é a pessoa física ou jurídica que obtiver cultivar e estabelecer descritores que a 
diferenciem das demais. 
 

a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente II está correta. 
c) Somente I e III estão corretas. 
d) Somente a III está correta. 
e) I, II e III estão corretas. 



 
 

 
05. Segundo o texto “Biotecnologia: Repercussões Jurídicas e Sociais da Pesquisa sobre Genoma 
Humano”, de Vanessa Iacomini, in BARRAL, W. e PIMENTEL, L (2006), não é CORRETO 
afirmar: 
a) Foi através do Protocolo de Biossegurança, em 2003, que entrou em vigor a regulamentação do 
Direito Internacional Público obedecendo à norma jurídica prevista na Convenção sobre 
Diversidade Biológica (CDB). 
b) Segundo a ONU, o genoma não deve dar margem a ganhos financeiros por se tratar de um 
patrimônio da humanidade. 
c) Segundo a Lei n 9.279/96 não pode ser patenteado o todo ou parte de seres vivos naturais e 
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. 
d) No Brasil, por força da lei, não podem ser patenteados os microorganismos geneticamente 
modificados, vedando-se o patenteamento de qualquer outra forma de organismo vivo, inclusive os 
genes e os processos biológicos naturais. 
e) A última década do século XX destacou-se por seus avanços no campo das ciências da vida, 
sobretudo nas áreas da biologia molecular, da engenharia genética e da moderna biotecnologia. 
 
 

06. Segundo o texto “Biotecnologia: Repercussões Jurídicas e Sociais da Pesquisa sobre Genoma 

Humano”, de Vanessa Iacomini, in BARRAL, W. e PIMENTEL, L (2006), das cinco citadas no texto 
de referência, qual das medidas abaixo estabelece a garantia da segurança da biotecnologia: 
a) O laudo técnico da instituição competente. 
b) O consentimento da ANVISA e do INPI. 
c) O procedimento destinado para exportação para países do MERCOSUL. 
d) A autorização judicial. 
e) O procedimento do consentimento prévio fundamentado. 
 
 

07. De acordo com o texto “Os Sistemas Nacionais de Inovação”, in FREEMAN, C. e SOETE, L 
(2008), as características do Sistema Nacional de Inovações dos EUA no final do século XIX e 
início do século XX são as descritas abaixo, EXCETO: 
a) Forte vínculo entre cientistas e empresários. 
b) Infraestrutura ferroviária que permitiu o rápido crescimento de um grande mercado nacional. 
c) Escassez de trabalhadores qualificados. 
d) Inexistência de barreiras feudais ao comércio e aos investimentos. 
e) Forte encorajamento do ensino técnico e das ciências nos níveis federal e estadual a partir de 
1776. 
 
 

08. De acordo com o texto “Os Sistemas Nacionais de Inovação”, in FREEMAN, C. e SOETE, L 
(2008), qual das características abaixo se refere aos Sistemas Nacionais de Inovação na década de 
1980 na América Latina? 
a) Pesados investimentos em infraestrutura avançada de telecomunicações. 
b) Sistema educacional em deterioração com números proporcionalmente menores de engenheiros. 
c) Indústria eletrônica forte e em rápido crescimento. 
d) Importações de tecnologia tipicamente combinadas com iniciativas locais de mudança técnica. 
e) Desenvolvimento de forte infraestrutura científica e tecnológica. 
 



 
 

09. Ao considerar que as empresas transnacionais podem ter um papel extremamente importante 
na difusão global das inovações, de acordo com o texto “Os Sistemas Nacionais de Inovação”, in 
FREEMAN, C. e SOETE, L (2008), é INCORRETO afirmar que: 
a) Elas têm condições de transferir equipamentos e habilidades especializadas a novas localidades. 
b) Elas têm condições para fazer acordos de intercâmbio tecnológico com empresas rivais. 
c) Não há necessidade de mudanças institucionais nos países interessados. 
d) Favorece a organização de empreendimentos conjuntos em qualquer parte do mundo. 
e) Elas são atraídas por incentivos dos outros países que visam a aumentar o fluxo de investimentos 
e transferência de tecnologia. 
 

10. Para CASSIOLATO, J. E. e LASTRES, H.M.M (2003), os sistemas e arranjos produtivos locais 
fundamentam-se na visão evolucionista sobre inovação e mudança tecnológica. Marque a opção que 
não representa esse conceito: 
a) O reconhecimento de que a inovação e o conhecimento colocam-se cada vez mais visivelmente 
como elementos centrais da dinâmica e do crescimento de nações, regiões, setores, organizações e 
instituições. 
b) A compreensão de que a inovação e o aprendizado são fortemente influenciados por contextos 
econômicos, sociais, institucionais e políticos específicos. 
c) A ideia que existem marcantes diferenças entre os agentes e suas capacidades de aprender. 
d) A crença de que a Teoria de Interdependência influencia diretamente as ações de parceria e 
sinergia entre os atores envolvidos. 
e) A visão de que se, por um lado, informações e conhecimentos codificados apresentam condições 
crescentes de transferência, conhecimentos tácitos de caráter localizado e específico continuam 
tendo um papel primordial para o sucesso inovativo e permanecem difíceis de serem transferidos. 
 

11. Conforme a definição proposta pela RedeSist, os Sistemas Produtivos e Inovativos Locais têm 
como características: 
a) Interdependência, articulação, vínculos consistentes e cooperação. 
b) Independência, articulação, vínculos consistentes e aprendizado. 
c) Articulação, vínculos consistentes, foco em conjunto específico de atividades econômicas. 
d) Potencial para gerar o incremento da capacidade inovativa exógena. 
e) Independência, competitividade, desenvolvimento local e articulação. 
 

12. Segundo CASSIOLATO, J. E. e LASTRES, H.M.M (2003), quais os dois argumentos  
principais que orientam a proposição de políticas para a mobilização de Arranjos Produtivos e 
Inovativos Locais, na perspectiva da RedeSist? 
a) 1-A importância de identificar e desenhar políticas que considerem as especificidades dos 
diferentes ambientes e atores locais; 2-A consideração de que as políticas serão mais efetivas e bem 
sucedidas se focalizarem o conjunto de agentes e seus ambientes. 
b) 1-A importância de identificar e desenhar políticas que considerem as especificidades dos 
diferentes ambientes e atores locais; 2- O foco em Arranjos Produtivos Locais deve ser visto por si 
só como prioridade de política. 
c) 1- O foco em Arranjos Produtivos Locais deve ser visto por si só como prioridade de política; 2-
A consideração de que as políticas serão mais efetivas e bem sucedidas se focalizarem o conjunto 
de agentes e seus ambientes. 
d) 1- As políticas de promoção de Arranjos Produtivos Locais devem ser implementadas de forma 
isolada; 2- A importância de identificar e desenhar políticas que considerem as especificidades dos 
diferentes ambientes e atores locais. 
e) 1-A importância de identificar e desenhar políticas que considerem as especificidades dos 
diferentes ambientes e atores locais; 2- As políticas de promoção de Arranjos Produtivos Locais 
devem ser implementadas de forma isolada. 



 
 

13. De acordo com o texto “Fontes de Inovação na Empresa” in TIGRE, P. B. (2006), considerando 
as afirmativas I, II e III, assinale a alternativa CORRETA: 
I – Tecnologias incorporadas em máquinas e equipamentos constituem a principal fonte de 

tecnologia da indústria brasileira, respondendo por 50% das inovações (PINTEC, 2005). 
II – Contratos de assistência técnica, licenças de fabricação, uso de marcas e serviços técnicos e de 

engenharia são formas de transferência de tecnologia. 
III - Contratos de assistência técnica, licenças de fabricação, uso de marcas e contratação de P&D 

externo são formas de transferência de tecnologia. 
 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente II está correta. 
c) Somente I e III estão corretas. 
d) Somente a III está correta. 
e) I, II e III estão corretas. 
 

14. Ao conceituar um modelo onde “se pressupõe que as empresas devem utilizar fontes externas 
de ideias a fim de aumentar sua competitividade na geração de novas tecnologias”, TIGRE, P. B. 
(2006) se refere a qual conceito? 
 
a) Tríplice Hélice 
b) Open Innovation 
c) Destruição Criativa 
d) PINTEC 
e) Patch Dependence 
 

15. De acordo com FREEMAN, C. e SOETE, L (2008), os quatro gráficos que representam as fases 
do ciclo de vida do produto são: 
 
a) 1-investimento fixo mínimo requerido; 2-nível mínimo de vantagens regionais requerido; 3- 
conhecimento científico e tecnológico mínimo requerido; 4-nível mínimo de políticas públicas 
requerido. 
b) 1-nível mínimo de políticas públicas requerido; 2-nível mínimo de vantagens regionais 
requerido; 3- conhecimento científico e tecnológico mínimo requerido; 4-aptidões e experiências 
relevantes mínimas requeridas. 
c) 1-investimento fixo mínimo requerido; 2-nível mínimo de vantagens regionais requerido; 3- 
conhecimento científico e tecnológico mínimo requerido; 4-aptidões e experiências relevantes 
mínimas requeridas. 
d) 1-investimento fixo mínimo requerido; 2-nível mínimo de políticas públicas requerido; 3- 
conhecimento científico e tecnológico mínimo requerido; 4-aptidões e experiências relevantes 
mínimas requeridas. 
e) 1-investimento fixo mínimo requerido; 2-nível mínimo de vantagens regionais requerido; 3- nível 
mínimo de políticas públicas requerido; 4-aptidões e experiências relevantes mínimas requeridas. 
 

16. A Lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996, Lei de Propriedade Industrial, faz a regulamentação de: 
 

a) Métodos de gestão da propriedade industrial. 
b) Métodos de obtenção da propriedade industrial. 
c) Direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 
d) Obrigações dos proprietários de áreas industriais; 
e) Direitos e deveres dos proprietários de áreas industriais. 



 
 

17. A Lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996, Lei de Propriedade Industrial, considera: 

 
a) O interesse na divulgação de ações sociais no País. 
b) O interesse cultural e no desenvolvimento social dos Estados e Municípios. 
c) O interesse na repressão a cópias de obras não autorizadas no País. 
d) O interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico do País. 
e) O interesse no uso de áreas industrializadas no País. 
 

18. A Lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996, Lei de Propriedade Industrial, efetua-se mediante os 

itens citados, EXCETO: 
a) Concessão de patentes de invenção. 
b) Concessão de patentes de modelo de utilidade. 
c) Concessão de registro de desenho industrial. 
d) Concessão de registro de marca. 
e) Concessão de registro de software. 
 

19. O Artigo 8° da Lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996, Lei de Propriedade Industrial, cita os 

requisitos a serem atendidos para a patenteabilidade de uma invenção, que são: 
a) Somente o requisito de novidade. 
b) Somente o requisito de novidade ou de atividade inventiva. 
c) Ao menos o requisito de aplicação industrial. 
d) Sem exceção, os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. 
e) Facultados aos requisitos de novidade, atividade inventiva ou aplicação industrial. 
 

20. É patenteável como modelo de utilidade o objeto de: 

a) Uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou 
disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua 
fabricação. 
b) Uso restrito, aplicado à apresentação visual, na área da propaganda industrial, com nova 
apresentação para potencializar vendas e crescimento financeiro. 
c) Uso para a comunicação social, por meios televisivos ou informatizados, que apresente nova 
forma de exibição de ações sociais promovidas pela indústria. 
d) Uso para o desenvolvimento cultural, utilizados com o apoio da indústria, que apresente nova 
forma de modelagem da cultura de um povo ou de uma região. 
e) Uso artístico, financiado pela indústria, que apresente modelos de marketing inventivos para 
retorno financeiro e que repreendam o plágio. 
 

21. Não é considerada invenção nem modelo de utilidade, EXCETO: 

a) Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos. 
b) Concepções puramente abstratas. 
c) Apresentação de informações. 
d) Equipamentos para métodos terapêuticos ou de diagnóstico. 
e) Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos. 



 
 

22. Com base no artigo 18 da Lei de Propriedade Industrial, não são patenteáveis: 

a) Aparelhos e objetos que proporcionam prazer sexual. 
b) Substâncias naturais, de uso terapêutico, aplicadas de forma direta ao corpo humano. 
c) Microorganismos transgênicos, mesmo aqueles que atendam os requisitos de patenteabilidade. 
d) Dispositivos e objetos que promovam a melhoria na produção de mel, seda e outros produtos 
provindos pela natureza. 
e) Receitas de massas, tais como bolos e pães, que utilizam fermento químico. 
 

23. São requisitos do pedido de patente, EXCETO: 

a) Requerimento. 
b) Relatório descritivo. 
c) Reivindicações. 
d) Resumo. 
e) Comprovante de pagamento relativo ao pedido de exame formal. 
 

24. Para os efeitos da Lei de Propriedade Industrial, considera-se desenho industrial: 

a) As linhas que definem de forma visual, apresentada por meio impresso ou eletrônico, o desenho 
de uma indústria. 
b) A forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa 
ser aplicado a um produto. 
c) O projeto de um produto usual do mercado. 
d) O projeto de um processo que atenda os requisitos de patenteabilidade. 
e) O projeto de uma marca da indústria. 
 

25. Para os efeitos da Lei de Propriedade Industrial, considera-se marca, EXCETO: 

a) Marca de produto. 
b) Marca de serviço. 
c) Marca de brasão. 
d) Marca coletiva. 
e) Marca de certificação. 
 

26. Para os efeitos da Lei n° 10.973 de 02 de dezembro de 2004, Lei da Inovação, considera-se o 

núcleo de inovação tecnológica como: 
a) Núcleo ou órgão constituído por uma ou mais Instituições de Ciência e Tecnologia com a 
finalidade de criar linhas de pesquisa para a realização de inovação. 
b) Núcleo ou órgão constituído por uma ou mais Instituições de Ciência e Tecnologia com a 
responsabilidade de realizar pesquisas inovadoras. 
c) Núcleo ou órgão constituído por uma ou mais Instituições de Ciência e Tecnologia com a 
finalidade de gerir sua política de inovação. 
d) Núcleo ou órgão constituído por uma ou mais Instituições de Ciência e Tecnologia com a 
responsabilidade de revisar planos de ensino para pesquisas inovadoras. 
e) Núcleo ou órgão constituído por uma ou mais Instituições de Ciência e Tecnologia com a 
finalidade de executar as políticas extensionistas. 



 
 

27. Para efeitos da Lei de Inovação, a Instituição de Ciência e Tecnologia, por intermédio do 

Ministério ou órgão ao qual seja subordinada ou vinculada, manterá o Ministério da Ciência e 
Tecnologia informado quanto aos seguintes itens, EXCETO: 
 
a) Às proteções requeridas e concedidas. 
b) Às criações desenvolvidas no âmbito da instituição. 
c) À política de propriedade intelectual da instituição. 
d) Aos potenciais pesquisadores e laboratórios disponíveis pela instituição. 
e) Aos contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologia firmados. 
 

28. São tipos de propriedade intelectual, EXCETO: 

 
a) Patente de invenção. 
b) Programa de Computador. 
c) Artigo e livro publicado. 
d) Cultivar essencialmente derivada de qualquer gênero ou espécie vegetal. 
e) Cultivar essencialmente derivada de qualquer gênero ou espécie animal. 
 

29. São obras intelectuais protegidas por direto autoral, EXCETO: 

 
a) As patentes de invenção. 
b) Os programas de computador. 
c) As obras dramáticas e dramático-musicais. 
d) As composições musicais, tenham ou não letra. 
e) Os textos de obras literárias, artísticas ou científicas. 
 

30. Não é objeto de proteção como direito autoral para efeitos da Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 

1998, lei de Direitos Autorais, EXCETO: 
a) Os programas de computador que não foram registrados pelos órgãos competentes, mesmo com 
citação e ficha técnica. 
b) Os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios. 
c) Os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou 
não, e suas instruções. 
d) Os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais 
atos oficiais. 
e) As ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos 
como tais. 
 

31. Os direitos autorais compreendem, sob esta denominação: 
a) a propriedade industrial e a propriedade intelectual 
b) os registros de software e de patentes 
c) as patentes e os direitos de autor 
d) os direitos de autor e seus direitos conexos  
e) as publicações de obras literárias e audiovisuais e os registros de desenhos industriais 



 
 

32. Marque a alternativa CORRETA: 
a) As obras subvencionadas pela União, Estados, Distrito Federal e/ou Municípios serão de seus 
respectivos domínios, no que tange ao direito autoral. 
b) A proteção aos direitos autorais não depende de registro para ser legalmente efetiva. 
c) Para ter seu direito de autor reconhecido, a obra não poderá ser mantida inédita. 
d) É objeto de proteção dos direitos autorais o aproveitamento comercial das ideias contidas em 
uma obra literária. 
e) O original de uma obra de arte plástica goza de uma proteção diferente das cópias desta obra 
feitas pelo mesmo autor. 
 

33. Marque a alternativa que contém apenas itens que são objeto de proteção como direitos 
autorais: 
a) cartas geográficas e planos para realizar negócios 
b) textos de regulamentos e dicionários 
c) programas de computador e projetos topográficos 
d) traduções de obras literárias e deduções matemáticas 
e) nomes e sermões 
 

34. Qual destes itens abaixo não corresponde a um possível autor ou coautor dos objetos de 
proteção com direitos autorais que são citados em cada item? 
a) O diretor de um filme. 
b) O produtor executivo de uma obra audiovisual. 
c) O desenhista que criou os desenhos utilizados em uma animação. 
d) O músico que adapta uma obra musical que está em domínio público, originalmente concebida 
para ser executada por uma orquestra, para ser executada por um quarteto de cordas. 
e) A pessoa que cria o título de uma obra literária. 
 

35. Marque a alternativa que contém apenas direitos morais do autor: 
a) Reivindicar a autoria de uma obra e autorizar a sua radiodifusão. 
b) Conservar a obra inédita e fiscalizar o aproveitamento econômico da exploração da obra. 
c) Modificar a obra depois de ser utilizada e colocar à disposição do público a obra no local, na 
forma e pelo tempo que desejar. 
d) Retirar de circulação a obra quando houver afronta à sua imagem ou reputação e autorizar a 
tradução da obra. 
e) Modificar a obra antes de ser utilizada e ter o seu nome ou outra forma de identificação, como 
sendo o autor, na utilização de sua obra. 
 

36. No que tange aos direitos patrimoniais do autor e seu prazo de vigência, está em acordo com a 
legislação vigente que: 
a) As obras póstumas tem prazo de proteção contado a partir de primeiro de janeiro do ano 
subsequente ao falecimento do autor, ou seja, tem prazo de proteção igual aos de obras utilizadas 
em vida. 
b) Caso o autor, em virtude de uma revisão, tiver publicado versão definitiva de uma obra, suas 
versões anteriores poderão ser reproduzidas livremente pelos seus sucessores desde que sejam 
claramente identificadas como não definitivas. 
c) Em caso de obra pseudônima, os direitos de autor lhe serão conferidos pessoalmente mesmo 
quando a publicação for feita por outra pessoa, pois são inalienáveis. 
d) O direito de exclusividade de reprodução é do autor em qualquer circunstância, sem exceções. 
e) O prazo de proteção sobre obras anônimas é contado a partir da data da morte do autor. 
 



 
 

37. Não constituem ofensa aos direitos autorais: 
 
a) A reprodução de filmes em estabelecimentos comerciais para a sua clientela com o fim de  
demonstrar equipamentos de audiovisual que estejam à venda. 
b) A representação fotográfica de uma estátua localizada em um espaço público. 
c) A reprodução de obras literárias no sistema Braille para uso exclusivo de pessoas com deficiência 
visual. 
d) A execução musical para fins didáticos em estabelecimentos comerciais de ensino. 
e) A reprodução de obras literárias em pequenas quantidades de exemplares para uso privado do 
copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro. 
 

38. Conforme estabelece a legislação brasileira que regulamenta dos direitos autorais (marque a 
alternativa CORRETA): 
 
a) O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é conferido pela 
legislação de direitos autorais, mas obedece adicionalmente a uma legislação específica para este 
objeto de proteção. 
b) A proteção conferida aos programas de computador depende de registro formal, ao contrário do 
que se observa, por exemplo, em obras literárias. 
c) São concedidos os mesmos direitos morais sobre programas de computador e os demais objetos 
de proteção da legislação geral de direitos autorais vigente no Brasil. 
d) As alternativas a, b e c estão corretas. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

39. É condição para a transferência de direitos de autor que: 
 
a) os direitos transferidos, total e definitivamente, sejam de natureza apenas patrimonial. 
b) haja estipulação contratual escrita, independentemente se a transferência for temporária ou 
definitiva. 
c) a cessão seja válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, independente de 
qualquer outra condição ou estipulação em contrário. 
d) para que se efetive cessão total e definitiva dos direitos de autor, seja necessário substituir o 
nome do autor original que cedeu os direitos pelo nome do atual detentor dos direitos de autor na 
utilização da obra.  
e) o prazo de cessão de direitos de obras futuras seja de, no mínimo, 5 anos. 
 

40. No que diz respeito aos direitos conexos, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber, aos direitos das empresas de 
radiodifusão. 
b) No caso de execução de obra musical por um conjunto de artistas, seus direitos serão exercidos 
individualmente. 
c) A proteção aos artistas intérpretes ou executantes estende-se à reprodução da voz e imagem, 
quando associadas às suas atuações. 
d) O produtor fonográfico tem o direito exclusivo de autorizar ou proibir a comunicação ao público 
por meio da execução pública do fonograma por ele produzido, inclusive pela radiodifusão. 
e) O artista intérprete tem o direito exclusivo de autorizar ou proibir a gravação audiovisual de suas 
interpretações. 
 
 



 
 

41. Marque a alternativa que corresponde à definição formal de um sistema nacional de inovação: 
a) É constituído pelos órgãos do Governo Federal que concedem recursos para o financiamento da 
Inovação em empresas em conjunto com o órgão que gere o registro da propriedade industrial em 
âmbito nacional. 
b) É o conjunto de empresas que realizam inovação em seus produtos e processos. 
c) A partir do princípio da tríplice hélice, constitui-se como articulação entre empresas, governo e 
terceiro setor para o desenvolvimento socioeconômico sustentável baseado em processos 
inovadores.  
d) É uma construção institucional ou um somatório de decisões não planejadas e desarticuladas que 
impulsiona o progresso tecnológico em economias capitalistas complexas, por meio da criação, 
avanço e difusão de inovações tecnológicas. 
e) É uma articulação nacional entre empresas inovadoras, constituída para viabilizar a captação de 
fomento para P&D junto ao Governo Federal em projetos de grande impacto socioeconômico. 
 

42. Marque a alternativa CORRETA: 
a) O Brasil tem um sistema nacional de inovação bem estruturado, formado por empresas com 
sólida atuação em P&D e órgãos do governo com capacidade e mecanismos suficientes de 
financiamento para apoiar a atividade inovativa no setor empresarial em geral. 
b) A constituição de um sistema nacional de inovação baseia-se fundamentalmente na articulação 
entre Governo, Academia (instituições de ensino e pesquisa) e agências de fomento para a inovação. 
c) A tríplice hélice da inovação envolve três atores distintos: as instituições acadêmicas, a iniciativa 
privada e o governo. 
d) As alternativas a, b e c estão corretas. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

43. É o órgão do governo responsável pela análise dos pedidos de patente e pela emissão dos 
documentos de patente no Brasil: 
a) Biblioteca Nacional 
b) Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
c) Instituto Nacional da Propriedade Intelectual 
d) Instituto Nacional da Seguridade Social 
e) Instituto Nacional da Emissão de Patentes 
 

44. No contexto da indicação geográfica, tem-se por indicação de procedência a seguinte 
definição: 
a) Refere-se ao nome do local que se tornou conhecido pela prosperidade da região pela 
comercialização de um produto ou serviço. 
b) Refere-se ao nome do local que se tornou conhecido por produzir, extrair ou fabricar 
determinado produto ou prestar determinado serviço. 
c) Refere-se ao nome do local que passou a designar produtos e serviços, cujas qualidades ou 
características podem ser atribuídas a sua origem geográfica. 
d) Refere-se ao nome do local cujas qualidades ou características podem ser atribuídas a sua origem 
etimológica. 
e) Refere-se ao nome do local que virou referência popular devido a um serviço ou produto. 
 

45. De acordo com a Lei da Inovação, a pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar 
ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação é definido como: 
a) Inventor autônomo 
b) Inventor independente 
c) Inovador autônomo 
d) Pesquisador autônomo 
e) Criador independente 



LEGISLAÇÃO 
 
 

46. A vacância do cargo público está prevista no artigo 33 da Lei 8.112/90 e decorre de: 
a) exoneração, promoção e ascensão. 
b) promoção, aposentadoria e transferência. 
c) remoção, ascensão e aproveitamento. 
d) falecimento, posse em outro cargo inacumulável e aposentadoria. 
e) readaptação, transferência e aposentadoria. 
 

47. Considerando ser o Provimento o ato administrativo por meio do qual é preenchido cargo 
público, com a designação de seu titular, analise as afirmativas: 
I. O aproveitamento é forma de provimento originário e é configurado como o retorno à atividade 
de servidor em disponibilidade, em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o 
anteriormente ocupado. 
II. A nomeação é forma de provimento originário, dependendo de aprovação em concurso público 
de títulos. 
III.  A reversão, configurada pelo retorno do servidor ao mesmo cargo que ocupava e do qual foi 
demitido, quando a demissão foi anulada administrativamente ou judicialmente, é forma de 
provimento derivado. 
IV. A readaptação é o reaproveitamento de servidor em outro cargo, em razão de uma limitação 
física que ele venha a apresentar. 
V. Trata-se de provimento derivado a promoção de um servidor de uma classe para outra, dentro de 
uma mesma carreira, assim ocorre a vacância de um cargo inferior e o provimento em um cargo 
superior. 
 
Sobre as afirmativas, é CORRETO afirmar que 
a) apenas I, II e III estão corretas. 
b) apenas IV e V estão corretas. 
c) apenas II e III estão corretas. 
d) apenas III está correta. 
e) apenas I e III estão corretas. 
 

48. A Lei 8.112/90 é o Regime Jurídico dos Servidores Públicos e prevê 
a) que apenas os servidores civis da União estão vinculados às regras previstas. 
b) que é requisito básico para investidura em cargo público a aptidão física e mental. 
c) que apenas brasileiros natos podem acessar os cargos públicos no país. 
d) que a investidura em cargo público ocorrerá com o efetivo exercício. 
e) que os cargos públicos são providos apenas em caráter efetivo. 
 

49. É vedado ao servidor público,  de acordo com o Código de Ética, Decreto 1.171/94: 
a) Exercer atividade profissional ética ou ligar o seu nome a empreendimentos. 
b) Ser reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando 
estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. 
c) Usar do cargo ou função para obter favorecimento para o bem comum. 
d) Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer 
pessoa, causando-lhe dano moral ou material. 
e) Utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para 
atendimento do seu mister. 
 



 

50. É uma regra deontológica prevista no Código de Ética - Decreto 1.171/94, EXCETO : 
a)  A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos por todos, à exceção dele 
próprio, e por isso se exige dele, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no 
Direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como 
consequência, em fator de legalidade. 
b) Os atos, comportamentos e atitudes dos servidores públicos serão direcionados para a 
preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. 
c) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como 
acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse 
trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. 
d) Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que 
exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na 
prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas, 
principalmente, grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. 
e) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do 
serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. 
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FOLHA DE RESPOSTA (RASCUNHO) 
 
Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta 

01  11  21  31  41  

02  12  22  32  42  

03  13  23  33  43  

04  14  24  34  44  

05  15  25  35  45  

06  16  26  36  46  

07  17  27  37  47  

08  18  28  38  48  

09  19  29  39  49  

10  20  30  40  50  

 
 



Índice de Inscrição: 233
Área/Subárea/Especialidade:  Portos
Campus: Cariacica

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta
01 E 11 D 21 Anulada 31 D 41 D
02 E 12 B 22 D 32 D 42 C
03 B 13 D 23 C 33 D 43 C
04 C 14 A 24 E 34 C 44 E
05 E 15 E 25 A 35 E 45 A
06 A 16 C 26 E 36 C
07 B 17 B 27 E 37 B
08 C 18 B 28 C 38 B
09 C 19 C 29 E 39 E
10 A 20 E 30 D 40 B

Índice de Inscrição: 234
Área/Subárea/Especialidade:  Propriedade Intelectual
Campus: Barra de São Francisco

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta
01 E 11 A 21 D 31 D 41 D
02 E 12 A 22 B 32 B 42 C
03 B 13 A 23 E 33 C 43 B
04 B 14 B 24 B 34 B 44 B
05 D 15 C 25 C 35 E 45 B
06 E 16 C 26 C 36 A
07 A 17 D 27 D 37 Anulada
08 B 18 E 28 E 38 A
09 C 19 D 29 A 39 A
10 D 20 A 30 A 40 B

Índice de Inscrição: 235
Área/Subárea/Especialidade:  Química
Campus: Colatina

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta
01 B 11 A 21 A 31 D 41 D
02 C 12 D 22 D 32 B 42 E
03 D 13 E 23 A 33 E 43 C
04 A 14 C 24 C 34 A 44 B
05 B 15 Anulada 25 C 35 B 45 A
06 C 16 E 26 E 36 D
07 A 17 B 27 A 37 C
08 C 18 D 28 D 38 E
09 C 19 A 29 C 39 B
10 B 20 B 30 A 40 A


