
Prof. Fernando J. Von Zuben 

DCA/FEEC/Unicamp 

IA353 – Redes Neurais (1s2020) – Roteiro de Estudos (Parte 1) 1 

IA353 – Redes Neurais (1s2020) 

Roteiro de Estudos (Parte 1) 

Índice Geral 

1 Notas de Aula – Tópico 1 .................................................................................. 2 

2 Notas de Aula – Tópico 2 .................................................................................. 6 

3 Notas de Aula – Tópico 3 .................................................................................. 9 

4 Notas de Aula – Tópico 4 .................................................................................10 

 



Prof. Fernando J. Von Zuben 

DCA/FEEC/Unicamp 

IA353 – Redes Neurais (1s2020) – Roteiro de Estudos (Parte 1) 2 

1 Notas de Aula – Tópico 1 

1. O que é inteligência artificial? O que é aprendizado de máquina? O que é deep 

learning? Como essas três áreas se relacionam? 

2. Quais as principais diferenças entre aprendizado supervisionado, não-

supervisionado e por reforço? 

3. O que significa aprendizado da representação? 

4. O que é capacidade de generalização? Apresente três procedimentos durante o 

treinamento que podem auxiliar na maximização da capacidade de generalização. 

5. Um modelo de aprendizado foi treinado e, quando exposto a dados não utilizados 

durante a fase de treinamento, apresentou um desempenho muito ruim. Forneça 4 

fatores independentes (podem ocorrer sozinhos e, alguns deles, até em conjunto) 

candidatos a explicar este desempenho baixo em “operação de campo”. 

6. Por que o treinamento supervisionado pode ser interpretado como um processo 

de condicionamento da máquina aos dados? 
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7. Defina o conceito de superfície de erro em treinamento supervisionado e 

explique o motivo pelo qual não necessariamente se busca o mínimo global desta 

superfície, durante o processo iterativo de ajuste de pesos. 

8. Por que o ajuste de pesos em treinamento supervisionado está geralmente 

associado a um processo iterativo que emprega informações de gradiente 

descendente? Por que este processo está sujeito a mínimos locais? 

9. Quais as principais diferenças entre uma arquitetura computacional conexionista 

e uma arquitetura computacional padrão von Neumann? 

10. Por que problemas difíceis de resolver empregando uma arquitetura 

computacional padrão von Neumann podem se tornar fáceis de resolver numa 

arquitetura conexionista? 

11. O que é a lei de Moore? Por que ela é tão relevante para a inteligência artificial? 

12. Além da lei de Moore, apresente ao menos mais um fator tecnológico decisivo 

para sustentar as últimas conquistas em inteligência artificial. 
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13. Apresente as consequências práticas no dia-a-dia das pessoas a partir do 

momento em que os avanços tecnológicos viabilizaram a conectividade entre 

cérebros e entre cérebros e máquinas, a partir de dispositivos móveis como os 

smartphones. 

14. Por que a demanda por “cientistas de dados” está crescendo e tende a aumentar 

muito nos próximos anos? 

15. Por que a lei de Moore não consegue atender a demanda computacional 

associada a problemas de complexidade fatorial? 

16. Procure avaliar as situações de seu dia-a-dia em que predominam conhecimentos 

precisos sobre o mundo e situações em que se abre mão da precisão em busca de 

significância ou relevância. 

17. Embora já exista hardware específico para deep learning, quando este não é o 

caso, por que se pode afirmar que deep learning envolve um processo de 

simulação computacional de um neurocomputador em um computador digital? 
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18. Apresente as diferenças entre os processos de inferência indutivo, dedutivo e 

abdutivo. 

19. Por que o treinamento de uma rede neural pode ser entendido como um processo 

de inferência indutiva em inteligência artificial? 

20. Por que pessoas competentes em criticar teorias, métodos e comportamentos 

tendem a ser respeitadas nos meios sociais? 

21. Ao tratar dos limites da computação digital na síntese de sistemas de inteligência 

artificial, Searle recorreu ao cenário da sala chinesa. Descreva este cenário e 

apresente a conclusão a que Searle chegou e suas consequências para a IA. 

22. Partindo da premissa de que Searle está correto com o seu cenário da sala 

chinesa, por que o princípio por trás do teste de Turing é considerado decisivo 

para viabilizar a inteligência artificial em computadores digitais? 

23. Dê exemplos de soluções práticas em que o computador digital se comporta de 

modo não-distinguível de um ser inteligente. 
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2 Notas de Aula – Tópico 2 

24. Mesmo sabendo que o cérebro humano realiza processamento paralelo e 

distribuído, procure justificar por que um ser humano normal não consegue 

realizar uma operação matemática complexa ao mesmo tempo em que profere 

um discurso de improviso e sem momentos de pausa. Por outro lado, procure 

justificar por que um ser humano normal, com habilitação e experiência para 

dirigir, consegue conduzir um carro ao mesmo tempo em que profere um 

discurso de improviso e sem momentos de pausa. 

25. Por que seres humanos adultos saudáveis exibem padrões conectivos em seu 

cérebro muito similares àqueles exibidos por outros seres humanos adultos 

saudáveis? Ao mesmo tempo, por que cada ser humano adulto saudável exibe 

padrões conectivos únicos / específicos, só presentes em seu cérebro? 
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26. Por que, mesmo não dispondo de um cérebro tão plástico como aquele de uma 

criança normal e saudável, um adulto normal e saudável pode aprender uma nova 

língua mais rápido e de modo mais eficiente que a criança? 

27. Por que faz sentido, quando você se esforça muito para resolver um problema 

com níveis elevados de abstração, dizer que você está “esquentando a cuca”? 

28. O que é uma sinapse? 

29. Explique como se dá o processo eletro-químico de transmissão de um pulso 

elétrico entre dois neurônios, numa fenda sináptica, enfatizando o papel dos 

neurotransmissores e das bombas de sódio-potássio. 

30. Por que tende a “não ser muito impactante” saber quais funções cognitivas são 

desempenhadas em regiões específicas do cérebro humano. 

31. De forma genérica, qual é o papel exercido pelas sinapses nos processos de 

aprendizado e memorização? 
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32. Explique como se deu a disputa entre as unidades elementares de processamento 

do computador digital e do neurocomputador, protagonizada por Papert e 

Minsky. 

33. Qual foi o impacto da teoria das múltiplas inteligências de Gardner nas 

atividades pedagógicas do ensino básico? 

34. Independente de sua aceitação e competência na revelação de aspectos 

comportamentais das pessoas, qual o papel dos testes que visam definir qual 

hemisfério do seu cérebro (direito ou esquerdo) é dominante? 

35. Procure apresentar aspectos relevantes de problemas que se mostram como bons 

candidatos a serem tratados por neurocomputadores, em substituição ao 

computador digital. 

36. Defina microtúbulos e pesquise a literatura visando definir o papel que ele pode 

exercer em funções cognitivas cerebrais. 



Prof. Fernando J. Von Zuben 

DCA/FEEC/Unicamp 

IA353 – Redes Neurais (1s2020) – Roteiro de Estudos (Parte 1) 9 

3 Notas de Aula – Tópico 3 

37. Conceitos mais importantes deste tópico: 

a. Matriz como um operador linear: posto, determinante, traço, autovalores e 

autovetores, positividade, inversa, pseudo-inversa, projeção ortogonal, 

valores singulares; 

b. Base de um espaço vetorial; 

c. Convexidade de um conjunto; 

d. Como definir a equação de um hiperplano; 

e. Combinação linear e combinação convexa; 

f. Dependência e independência linear entre vetores; 

g. O papel do produto interno; 

h. O papel da norma e da norma ponderada; 

i. Ortogonalidade entre vetores; 

j. Formas quadráticas e suas derivadas; 

k. Funcional convexo e funcional diferenciável; 

l. Gradiente e hessiana; 

m. Condições necessária e suficiente de otimalidade; 

n. Solução de sistemas lineares; 

o. Problemas de otimização restritos. 
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4 Notas de Aula – Tópico 4 

38. Apresente matematicamente a função de entrada-saída realizada por um neurônio 

artificial que faz produto interno entre o vetor de estímulos de entrada e seu vetor 

de pesos sinápticos. Em que circunstâncias a ativação interna de um neurônio 

artificial é elevada? 

39. Compare as funções de ativação logística, tangente hiperbólica, ReLu e Leaky 

ReLu. 

40. Por que é relevante ter derivadas de fácil cômputo para as funções de ativação 

dos neurônios artificiais? 

41. Dentre as inúmeras possibilidades de conexão entre neurônios, procure definir 

conexões em camadas e justificar a preferência por elas. 

42. Por que se diz que cada saída da rede neural a seguir é uma composição aditiva 

de funções de expansão ortogonal? 
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43. Prove que conectar várias camadas intermediárias lineares em uma MLP é 

equivalente à adoção de uma única camada intermediária linear. 

44. Voltando ao tema da superfície de erro, que é um conceito matemático associado 

ao treinamento supervisionado, a defina de forma mais elaborada, incluindo 

propriedades como: [dimensões envolvidas], [convexidade ou não], [linearidade 

ou não] e [diferenciabilidade ou não]. 
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45. Voltando ao tema da capacidade de generalização, por que o mapeamento 

produzido pela rede neural pode levar a sobre-ajuste (overfitting), mesmo usando 

amostras de saída para indicar o que a rede neural deve fazer? 

46. Explique por que um único neurônio do tipo perceptron não é capaz de resolver o 

problema do OU-exclusivo. Explique como essa limitação é superada ao se 

considerar três neurônios do tipo perceptron. 

47. O que significa a capacidade de aproximação universal exibida por redes neurais 

artificiais em uma região compacta do espaço de entrada? 

48. Explique como se dá a validação empregando holdout e proponha uma estratégia 

robusta para detectar o mínimo da curva de erro de validação. 

49. Explique como se dá a validação cruzada com k pastas, usualmente adotada em 

treinamento supervisionado. O que se quer com essa estratégia? Proponha uma 

metodologia para escolher o modelo resultante, dado que ao final se tem k 

modelos treinados. 
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50. Explique o papel que pode ser desempenhado por um conjunto de teste, que seria 

um terceiro conjunto além dos conjuntos de treinamento e validação. 

51. Defina um modelo de aprendizado instável. 

52. O que é informado por cada elemento do vetor gradiente, tão fundamental no 

treinamento de redes neurais artificiais? 

53. Mesmo já tendo sido perguntado antes, volte a pensar no motivo pelo qual o 

treinamento supervisionado de uma rede neural envolve um processo iterativo de 

ajuste de pesos. O que deve ser definido a cada passo de ajuste? Em que cenários 

seria possível obter os pesos sinápticos em forma fechada, a partir da solução de 

uma única equação algébrica? Existe alguma desvantagem em potencial nas 

soluções em forma fechada? 

54. O que são mínimos locais e bacia de atração no treinamento supervisionado? 

55. Como opera o método de Newton (otimização de 2a. ordem)? Qual é a condição 

que deve ser atendida pela matriz hessiana para que o método funcione? 
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56. Embora existam estratégias mais avançadas para a definição da condição inicial 

dos pesos sinápticos de uma rede neural, particularmente no contexto de deep 

learning, o que está por trás da inicialização com valores pequenos e 

aleatoriamente distribuídos em torno de zero, considerando como função de 

ativação a tangente hiperbólica. 

57. Comente sobre as várias possibilidades de critério de parada em treinamento 

supervisionado. 

58. Qual a diferença entre ajuste de pesos padrão-a-padrão, em batelada e em mini-

batch? Quais as vantagens em se adotar mini-batch em deep learning? 

59. Dado um peso sináptico qualquer de uma rede neural MLP, domine os passos 

necessários para obter a derivada da função-objetivo em relação a este peso. 

60. No contexto de aproximação por funções-base, compare as redes neurais MLP e 

ELM, ambas com uma única camada intermediárias e mesma topologia. 
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61. Por que, quando comparado com uma rede neural MLP, uma ELM tende a 

requerer um número maior de neurônios na camada intermediária? 

62. Para um mesmo problema de aproximação associado a um mesmo conjunto de 

dados disponível para treinamento, por que o coeficiente de regularização de 

uma rede neural do tipo ELM pode ser diferente para cada proposta de conjunto 

de neurônios na camada intermediária, mantendo ou não o mesmo número de 

neurônios nesta camada intermediária? 

63. Explique cada termo da função-objetivo a seguir, associada à síntese de 

máquinas de aprendizado extremo (ELM): 
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64. Quais são as diferenças entre uma MLP e uma rede neural RBF. 

65. Apresente uma metodologia de obtenção dos centros e das dispersões das 

funções de base radial em redes neurais RBF. 


