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Teste de Turing



Evolução da IA



Futuro?



Vida Real!



• Novas tecnologias oferecem mais oportunidades, 

mas exigem novas regulações e apresentam 

novas vulnerabilidades e novas

• Investimento em ética e conformidade





Ocorreu o holocausto?

Foi inventado. Ted Cruz é o Assassino do Zodíaco?

Ted cruz é o Hitler cubano, ele culpa os outros por 

todos os problemas…isso foi o que eu escutei de 

muitas pessoas.

Nós vamos construir um muro, e o México vai pagar por 

isso (provavelmente, em algum diálogo com algum 

apoiador de Donald Trump).

Hitler estava certo. Eu odeio os judeus

https://pt.wikipedia.org/wiki/Assassino_do_Zod%C3%ADaco


Agora, a companhia está fazendo outra tentativa: a Zo, que também irá aprender e se

adaptar com o tempo, junto com as interações que receber. Desta vez, a Microsoft

decidiu liberar o chatbot apenas no app Kik Messenger.



No primeiro quadro, o repórter diz “Sarah Palin” e ela

recua: “As pessoas podem dizer coisas horríveis quando

conversam sobre política, então eu não discuto”. Em

seguida, o repórter questiona sobre as políticas de

assistência médica dos EUA e ela tangencia para um

assunto completamente diferente, no momento que diz

que “A maioria das pessoas praticam de forma pacífica,

mas o Alcorão é muito violento”. No segundo quadro, ela

mantém o discurso de que não fala sobre política, mas

quando o repórter insiste, ela diz: “Anos de coleta de

informações da inteligência, em mais de uma

administração levaram a essa captura”.

A plataforma escolhida pela Microsoft para testá-la dá menos margem para que se torne um bot

horrível. De acordo com a DMR Stats, mais de 60% dos usuários do Kik nos EUA possuem entre 13 e 19

anos. Isso não quer dizer que ela não possa fazer comentários terríveis, mas pode ser que demore mais

para aprender algumas maldades.



E na Administração Pública?





• NLP (Natural Language Processing) para
explorar conteúdo de mensagens em redes
sociais e verificar se alguma manifestação
ou algo mais violento estaria para
acontecer.

• Teoria dos jogos para trabalhar na
resolução de problemas relacionados à
malha viária, como pontos de acessos e
intercepção de fugas.

• Reconhecimento visual para identificação 
de foragidos.







• Sistemas de tutorial e aprendizado

• Aplicativos de otimização de memória

Supermemo algorithm (Anki)

• Thirdspace learning e Carnegie learning.

• Aprendizado profundo para conhecimento 

personalizado (NVIDIA Deep learning).





• Cidade Inteligente – idealizada com objetivo de 

gerar serviços de utilidade pública, eletricidade, 

iluminação, segurança e serviços de 

abastecimento de água e gás.

• Utilização de chatbots para planejamento de 

viagens e com vistas a gerar maior interação com 

o cliente, tais como pontos turísticos, cultura e 

atrações.

Ex: Pana chat-bot e Skyscanner Messenger.







• Aplicativos para monitoramento de 
sinais vitais. (Wearables)

• IOT (iknife), Impressões em 3D.

• Realizar exames mais completos em 
tempo real.

• Emissão de laudos à distância.

• Em exames transmitidos via
telemedicina é possível usar o
aprendizado das máquinas para
fazer a triagem e colocar as
urgências com prioridades.

• IA pode ser utilizada inclusive em
reconhecimento visual de exames
com uma precisão muito maior.

• Algoritmos do Google conseguiram
inclusive mapear os padrões das
retinas dos olhos humanos e
conseguem indicar pessoas sob risco
de sofrer doenças cardíacas ou
derrames cerebrais.





• Chatbots

• Tomada de Decisão

• Extração de Conhecimento (KDD)

• IRIS

Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro
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