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ATA DO SORTEIO DOS PONTOS PARA A PROVA ESCRITA
Os pontos para a prova escrita, conforme determinado no item 9.1.1 do Edital, estão abaixo
relacionados:
1 - Disserte sobre os seguintes temas:
(a) Lógica proposicional: sintaxe, semântica, complexidade, sistemas dedutivos (método de tableaux
e de resolução);
(b) Lógica Fuzzy: introdução, conjuntos fuzzy, operações com conjuntos fuzzy, intersecção, união,
negação de conjuntos, Sistemas de inferência fuzzy, extração automática de regras fuzzy.
2 - Disserte sobre os seguintes temas:
(a) Lógicas descritivas: introdução à representação e raciocínio do conhecimento (KRR), introdução
a oncologias e lógicas descritivas, introdução à modelagem e raciocínio com lógica descritiva ALC,
aplicação de lógica descritiva usando PROTEGÉ;
(b) Computação evolucionária: componentes de um algoritmo genético, desenvolvimento de
algoritmos genéticos,reprodução e seleção, técnicas e operadores, problemas de otimização
combinatorial.
3 - Disserte sobre os seguintes temas:
(a) Reconhecimento de padrões: métodos não paramétricos: k-vizinhos mais próximos (kNN), Teoria
de decisão de Bayes;
(b) Redes neurais: definição, características, histórico, conceitos básicos, aplicações, neurônio
artificial, estruturas de interconexão, processamento neural, aprendizado, recuperação dos dados,
tipos de aprendizado (supervisionado, não supervisionado), redes multilayer perceptron, algoritmo de
aprendizado back-propagation, aplicações em classificação de padrões e previsão de séries
temporais.
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4 - Disserte sobre os seguintes temas:
(a) Reconhecimento de padrões: distribuição de probabilidade, modelos lineares para regressão,
modelos lineares para classificação, métodos de núcleos, máquinas de agrupamento esparso;
(b) Lógica de primeira ordem: sintaxe, sistemas dedutivos, cláusulas de Horn, semântica.
5 - Disserte sobre os seguintes temas:
(a) Lógica proposicional: sintaxe, semântica, complexidade, sistemas dedutivos (método de tableaux
e de resolução);
(b) Computação evolucionária: componentes de um algoritmo genético, desenvolvimento de
algoritmos genéticos, reprodução e seleção, técnicas e operadores, problemas de otimização
combinatorial.
6 - Disserte sobre os seguintes temas:
(a) Redes neurais: definição, características, histórico, conceitos básicos, aplicações, neurônio
artificial, estruturas de interconexão, processamento neural, aprendizado, recuperação dos dados,
tipos de aprendizado (supervisionado, não supervisionado), redes multilayer perceptron, algoritmo de
aprendizado back-propagation, aplicações em classificação de padrões e previsão de séries
temporais;
(b) Lógica de primeira ordem: sintaxe, sistemas dedutivos, cláusulas de Horn, semântica.
7 - Disserte sobre os seguintes temas:
(a) Lógica Fuzzy: introdução, conjuntos fuzzy, operações com conjuntos fuzzy, intersecção, união,
negação de conjuntos, sistemas de inferência fuzzy, extração automática de regras fuzzy;
(b) Reconhecimento de padrões: métodos não paramétricos (k-vizinhos mais próximos), teoria de
decisão de Bayes, métodos de amostragem, métodos de núcleos, máquinas de agrupamento esparso.
8 - Disserte sobre os seguintes temas:
(a) Computação evolucionária: componentes de um algoritmo genético, desenvolvimento de
algoritmos genéticos, reprodução e seleção, técnicas e operadores, problemas de otimização
combinatorial;
(b) Introdução a PROLOG, linguagem, árvore de prova, recursão, estruturas de dados em PROLOG,
aplicação de PROLOG a problemas clássicos de Inteligência Artificial (busca automática,
programação não determinística, geração e teste).
9 - Disserte sobre os seguintes temas:
(a) Redes neurais: definição, características, histórico, conceitos básicos, aplicações, neurônio
artificial, estruturas de interconexão, processamento neural, aprendizado, recuperação dos dados,
tipos de aprendizado (supervisionado, não supervisionado), redes multilayer perceptron, algoritmo de
aprendizado back-propagation, aplicações em classificação de padrões e previsão de séries
temporais;
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(b) Reconhecimento de padrões: distribuição de probabilidade, modelos lineares para regressão,
modelos lineares para classificação, métodos de núcleos, máquinas de agrupamento esparso.
10 - Disserte sobre os seguintes temas:
(a) Lógica proposicional: sintaxe, semântica, complexidade, sistemas dedutivos (método de tableaux
e de resolução);
(b) Redes neurais: definição, características, histórico, conceitos básicos, aplicações, neurônio
artificial, estruturas de interconexão, processamento neural, aprendizado, recuperação dos dados,
tipos de aprendizado (supervisionado, não supervisionado), redes multilayer perceptron, algoritmo de
aprendizado back-propagation, aplicações em classificação de padrões e previsão de séries
temporais.
Até às 10:00 horas do dia 15 de Agosto de 2022, na sala 5032 do Bloco D, PJLF, UERJ, não
compareceram os candidatos Fernando Medeiros Filho, Geiser Chalco Challco e Giomar Oliver
Sequeiros Olivera à vaga do concurso público para Professor Adjunto 40 horas na área de Lógicas e
Semântica de Progrmas do Departamento de Engenharia de Sistemas e Computação, da Faculdade
de Engenharia, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Não havendo candidatos para a
realização da prova escrita, a comissão deu por encerrada essa etapa do processo seletivo.

Rio de Janeiro, 15 de Agosto de 2022
Comissão Examinadora
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