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Sistemas Inteligentes - Exercício de Aprendizagem 
Leia com atenção a reportagem e responda as questõe s abaixo: 

 
1. Os chamados “Sistemas Especialistas” são um tipo de sistema inteligente. Conceitue sistema especialista 

diferenciando-o de sistemas de inteligência artificial. 
 

2. Ao seu redor podem existir vários tipos de sistemas especialistas. Descreva pelo menos dois sistemas 

especialistas que conhece. 

 

3. Veja o seguinte texto. 
 

Sintomas da Dengue: 
há suspeita de dengue em casos de doença febril aguda com duração de até 7 dias e que se apresente acompanhada de pelo menos dois dos seguintes 
sintomas: dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares, dores nas juntas, prostração e vermelhidão no corpo. 
Infecção Inaparente - A pessoa está infectada pelo vírus, mas não apresenta nenhum sintoma da dengue. 

Dengue Clássica - Geralmente, os sintomas da dengue iniciam de uma hora para outra e dura entre 5 a 7 dias. A pessoa infectada tem febre alta (39° a 

40°C), dores de cabeça, cansaço, dor muscular e nas articulações, indisposição, enjôos, vômitos, manchas vermelhas na pele, dor abdominal 

(principalmente em crianças), entre outros sintomas. 

Os sintomas da Dengue Clássica duram até uma semana. Após este período, a pessoa pode continuar sentindo cansaço e indisposição. 
Dengue Hemorrágica - Inicialmente os sintomas da dengue hemorrágica se assemelha à Dengue Clássica, mas, após o terceiro ou quarto dia de 

evolução da doença, surgem hemorragias em virtude do sangramento de pequenos vasos na pelo e nos órgãos internos. A Dengue 

Hemorrágica pode provocar hemorragias nasais, gengivais, urinárias, gastrointestinais ou uterinas. Na Dengue Hemorrágica, assim que os 

sintomas de febre acabam a pressão arterial do doente cai, o que pode gerar tontura, queda e choque. Se a doença não for tratada com rapidez, 

pode levar à morte. 

Síndrome de Choque da Dengue - A pessoa acometida pela doença apresenta um pulso quase imperceptível, inquietação, palidez e perda de 

consciência. Neste tipo de apresentação da doença, há registros de várias complicações, como alterações neurológicas, problemas 

cardiorrespiratórios, insuficiência hepática, hemorragia digestiva e derrame pleural. Entre as principais manifestações neurológicas, destacam-se: 

delírio, sonolência, depressão, coma, irritabilidade extrema, psicose, demência, amnésia, paralisias e sinais de meningite. Se a doença não for 

tratada com rapidez, pode levar à morte. 

É importante destacar que a dengue é uma doença dinâmica, que pode evoluir rapidamente de forma mais branda para uma mais grave. É preciso ficar 
atento aos sintomas que podem indicar uma apresentação mais séria da doença. 

       Fonte: http://www.combateadengue.com.br 
Para essas questões elabore: 

1. As variáveis de teste; 

2. O conjunto de domínio para cada uma dessas variáveis; 

3. As regras de produção utilizando as variáveis que levantou. 

 

4.  

 
 


