Respostas
CAÇA PALAVRAS
Existem dois tipos de PROPRIEDADE INTELECTUAL em BASE DE DADOS: o DIREITO AUTORAL (segundo Lei do Direito Autoral),
quando a Base de Dados é original e proteção S UI GENERIS, quando a Base de Dados não é original, mas houve um investimento
substancial para ser elaborada (segundo Directive No. 96/9/EC), sendo que a proteção sui generis é exclusiva para Comunidade Europeia e/ou signatários do WCT e não tem validade no Brasil.

PALAVRAS CRUZADAS
Complete as frases preenchendo as linhas horizontais e verticais dos campos das palavras – cruzadas.

a) Somente as Base de dados originais podem ser protegidas por Direito de Autor. Essas Bases de Dados constituem uma criação
intelectual dos seus criadores que é o titular da Base de Dados.
b) Se, para a elaboração da Base de Dados, houve um investimento substancial, recursos financeiros e ocupação do tempo,
esforço e energia para elaborar a Base de Dados, então ela pode receber a proteção Sui generis.
c) A proteção Sui generis garante ao titular o direito de impedir a reutilização e a extração das informações da Base de Dados.

LABIRINTO
As entradas do labirinto numeradas correspondem a lista de itens. Nem todas as entradas levarão a saída. Para descobrir quais
entradas levam a saída, basta analisar quais itens são verdadeiros e quais itens são falsos. Somente as entradas cujos itens
correspondentes é verdadeiro é que levarão a saída do labirinto.

1) Toda Base de Dados é protegida por Direito Autoral. FALSO
2) As Base de Dados originais, ou seja, as que constituam uma criação intelectual dos seus criadores são protegidas por Sui
generis. FALSO
3) Caso exista um investimento com recursos financeiros e ocupação do tempo, esforço e energia para elaborar uma Base de
Dados, então essa Base de Dados é protegida por Direito Autoral. VERDADEIRO
4) Nem os Direitos Autorias e nem a proteção Sui generis fornece uma proteção adicional para os elementos individuais da Base
de Dados.VERDADEIRO
5) A proteção Sui generis garante ao titular o direito de impedir a reutilização de toda ou uma parte da Base de Dados.
VERDADEIRO
6) A proteção Sui generis garante ao titular o direito de impedir a extração de todo ou uma parte do conteúdo da Base de Dados.
VERDADEIRO
7) A proteção de Direito Autoral para Base de Dados expira 70 anos após a morte do titular. VERDADEIRO
8) A proteção Sui generis dura 15 anos após a elaboração da Base de Dados, mas caso a Base de Dados tenha sido publicada
durante esse período, o prazo dura 15 anos iniciado a partir da data de publicação.VERDADEIRO
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