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Aplicações

Estratégia para Solução de Problemas

Aplicando a Segunda Lei de Newton

Sistema: Na análise de um sistema onde atuam forças sobre uma partícula, identifique

todas as forças que atuam sobre ela. Em seguida, determine a orientação do vetor

aceleração da partícula, caso não seja nula.

Sequência para Solução do Problema

1) Desenhe um diagrama esquemático do sistema em estudo.

2) Isole a partícula de interesse e identifique as forças que atuam sobre ela.

3) Desenhe o diagrama de forças (diagrama de corpo livre) indicando cada força.

4) Desenhe um sistema de coordenadas cartesianas adequado. Se a orientação da

aceleração é conhecida, use o eixo da aceleração como um dos eixos cartesianos. Em

sistemas onde temos massas que deslizam sobre planos, escolha uma dos eixos

paralelo ao plano e outro perpendicular.

5) Aplique a segunda lei de Newton, usando suas componentes ao longo do sistema

de eixos.

6) Resolva as equações.

Baseado no Texto (página 104): TIPLER, P. A. & MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro:

Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.



3

Aplicações

Exemplo 1. Achar a aceleração de um corpo de massa m que escorrega para baixo

sobre uma superfície plana inclinada com ângulo θ em relação à horizontal. O sistema

é sem atrito.

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e

Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.
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Aplicações

Solução: Inicialmente, desenhamos o diagrama esquemático do sistema em estudo.

θ

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e

Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.
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Aplicações

Solução (continuação): Agora isolamos a partícula (bloco) de interesse e

desenhamos o diagrama de forças. No bloco que desliza, temos a força gravitacional

(peso)(Fg) e a força normal (Fn), como forças que atuam no sistema.

θ

Fn

Fg

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e

Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.
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Aplicações

Solução (continuação): Em seguida inserimos um sistema de coordenadas

cartesianos.

θ

Fn

Fg

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e

Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.



7

Aplicações

Solução (continuação): A partir do sistema de eixos cartesianos, podemos desenhar

as projeções das forças. Para isto, precisamos identificar o ângulo θ no sistema de

forças. Pela geometria da figura, posicionamos o ângulo θ na figura.

θ

Fn

Fg

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e

Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.

θ
Fg



8

Aplicações

Solução (continuação): Desenhamos as projeções das forças ao longo dos eixos

cartesianos.

θ

Fn

Fg

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e

Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.

θ
Fgsenθ

Fgcosθ
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Aplicações

Solução (continuação): Agora resolvemos as equações.

Ao longo do eixo x temos: Fgsenθ = max

θ

Fn

Fg

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e

Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.

θ
Fgsenθ

Fgcosθ
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Aplicações

Solução (continuação): Agora resolvemos as equações.

Ao longo do eixo x temos: Fgsenθ = max => mg.sen θ = max

θ

Fn

Fg

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e

Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.

θ
Fgsenθ

Fgcosθ
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Aplicações

Solução (continuação): Agora resolvemos as equações.

Ao longo do eixo x temos: Fgsenθ = max => mg.sen θ = max

θ

Fn

Fg

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e

Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.

θ
Fgsenθ

Fgcosθ
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Aplicações

Solução (continuação): Agora resolvemos as equações.

Ao longo do eixo x temos: Fgsenθ = max => mg.sen θ = max => ax = g.sen θ

θ

Fn

Fg

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e

Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.

θ
Fgsenθ

Fgcosθ
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Aplicações

Solução (continuação): Agora resolvemos as equações.

Ao longo do eixo x temos: Fgsenθ = max => mg.sen θ = max => ax = g.sen θ

Ao longo do eixo y temos: Fn – Fgcosθ = 0

θ

Fn

Fg

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e

Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.

θ
Fgsenθ

Fgcosθ
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Aplicações

Solução (continuação): Agora resolvemos as equações.

Ao longo do eixo x temos: Fgsenθ = max => mg.sen θ = max => ax = g.sen θ

Ao longo do eixo y temos: Fn – Fgcosθ = 0 => Fn = Fgcosθ

θ

Fn

Fg

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e

Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.

θ
Fgsenθ

Fgcosθ
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Força de Atrito

O sistema visto nos slides anteriores não levava em conta o atrito entre o bloco que

desliza e o plano inclinado. Numa situação realista, há uma força que se opõe ao

movimento do bloco de massa m para baixo (força de atrito). Consideremos que o

sistema não está acelerado para baixo inicialmente (bloco em repouso).

θ

Fn

Fg

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e

Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.
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Força de Atrito

No sistema parado, temos a força de atrito estático (fe), indicada abaixo.

Sua equação é a seguinte: fe ≤ e Fn, onde e é o coeficiente de atrito estático.

θ

Fn

Fg

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e

Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.

fe



17

Força de Atrito

No sistema em movimento, temos a força de atrito cinético (fc), indicada abaixo.

Sua equação é a seguinte: fc = c Fn, onde c é o coeficiente de atrito cinético.

θ

Fn

Fg

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e

Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.

fc
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Força de Atrito

Abaixo temos uma tabela com os valores dos coeficientes de atrito estático e cinético

para alguns pares de materiais.

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. (página 128). Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros

Técnicos e Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.

Materiais μe μc

Aço sobre aço 0,7 0,6

Latão sobre aço 0,5 0,4

Cobre sobre ferro moldado 1,1 0,3

Vidro sobre vidro 0,9 0,4

Borracha sobre concreto (seco) 1,0 0,80

Borracha sobre concreto (molhado) 0,30 0,25

Esqui parafinado sobre neve 0,10 0,05
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Molas

Considere uma mola esticada x a partir da sua posição de equilíbrio, onde não há

força sendo aplicada a uma partícula conectada à extremidade da mola. A mola exerce

uma força (Fx) expressa pela equação abaixo:

Fx = -kx

onde k é constante elástica da mola (constante de força). A relação acima é conhecida

como lei de Hooke.



20

Molas

Considere a mola na sua posição frouxa, onde não há forças horizontais (Fx = 0)

atuando sobre o bloco de massa m. A mola tem constante elástica k. Considere o

sistema sem atrito. O bloco tem posição x0.

x
m

x0 Fx = -kx = -k.0 = 0
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Molas

Se deslocarmos o bloco para a direita, onde o bloco passa a ocupar a posição x1,

teremos uma força restauradora Fx horizontal apontando para esquerda, conforme a

figura abaixo. A força Fx tem a seguinte expressão:

m

x1x0 Fx = -kx = -k(x1 - x0)

Fx

x
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Molas

Forçando o bloco para a esquerda até a posição x2, teremos uma força restauradora

(Fx) para a direita, visto que x2 - x0 < 0.

m

x1x0 Fx = -kx = -k(x2 - x0)

Fx

x

x2
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Molas

Exercício 11 (Lista de Leis de Newton). Um jogador de basquete de 110 kg segura o

aro após uma enterrada. Antes de cair, ele fica suspenso seguro pelo aro, cuja a parte

frontal fica defletida de uma distância de 15 cm. Considere que o aro possa ser

aproximado por uma mola e calcule a constante de força (constante elástica) k.

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. (Página 102). Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros

Técnicos e Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.
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Molas

Solução: Abaixo temos o diagrama de forças do sistema, força gravitacional (peso)

(Fg) e força do aro (Fy).

m

Fg

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. (Página 102). Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros

Técnicos e Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.

Fy
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Molas

Solução (continuação): Ao longo do eixo y, temos a seguinte somatória de forças

Fgy + Fy = may =>

m

Fg

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. (Página 102). Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros

Técnicos e Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.

Fy
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Molas

Solução (continuação): Ao longo do eixo y, temos a seguinte somatória de forças

Fgy + Fy = may => Fgy + Fy = 0

m

Fg

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. (Página 102). Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros

Técnicos e Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.

Fy
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Molas

Solução (continuação): Ao longo do eixo y, temos a seguinte somatória de forças

Fgy + Fy = may => Fgy + Fy = 0

Sabemos que: Fy = -kye

m

Fg

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. (Página 102). Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros

Técnicos e Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.

Fy
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Molas

Solução (continuação): Ao longo do eixo y, temos a seguinte somatória de forças

Fgy + Fy = may => Fgy + Fy = 0

Sabemos que: Fy = -kye

m

Fg

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. (Página 102). Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros

Técnicos e Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.

Fy
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Molas

Solução (continuação): Ao longo do eixo y, temos a seguinte somatória de forças

Fgy + Fy = may => Fgy + Fy = 0

Sabemos que: Fy = -kye . Assim temos: Fgy + Fy = 0

m

Fg

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. (Página 102). Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros

Técnicos e Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.

Fy
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Molas

Solução (continuação): Ao longo do eixo y, temos a seguinte somatória de forças

Fgy + Fy = may => Fgy + Fy = 0

Sabemos que: Fy = -kye . Assim temos: Fgy + Fy = 0 => mg - kye = 0 =>

m

Fg

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. (Página 102). Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros

Técnicos e Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.

Fy
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Molas

Solução (continuação): Ao longo do eixo y, temos a seguinte somatória de forças

Fgy + Fy = may => Fgy + Fy = 0

Sabemos que: Fy = -kye . Assim temos: Fgy + Fy = 0 => mg - kye = 0 => kye = mg

m

Fg

TIPLER, P. A. & MOSCA, G. (Página 102). Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Livros

Técnicos e Científicos Editora Ltda. 2012., 759 pp.

Fy

k =
𝑚𝑔

𝑦
𝑒

k =
110𝑘𝑔.9,8𝑚/𝑠2

0,15𝑚
= 7186,7N



Uma grande parte de cientistas da área

de inteligência artificial, acredita que

vivemos um momento especial da história

do desenvolvimento científico. Devido à

importância deste momento, destaco nos

meus modestos cursos alguns aspectos

relevantes do processo da singularidade

tecnológica. Uma das características

desta última é o aumento expressivo da

expectativa de vida. Se compararmos a

expectativa de vida hoje, com a de um

brasileiro do início do século XX, vemos

que mais que dobramos nossa

expectativa. No gráfico ao lado, vemos

que a expectativa de vida do brasileiro em

1910 era de 34 anos, e hoje está acima

de 70 anos. O aumento deve-se a

diversos fatores, tais como o

desenvolvimento no saneamento básico e

as conquistas científicas da medicina

moderna.
32

Ano

Expectativa de vida do Brasileiro entre 1910 e 2009. Fonte

dos dados: Informe da Previdência Social. Disponível em: <

http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/4_110525-

171625-908.pdf >.

Acesso em: 23 de abril de 2018.
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Dados para expectativa de vida, antes de

1910, indicam números ainda piores.

Segundo algumas fontes, a expectativa

de vida no Brasil em 1900 era inferior a 30

anos. Fonte: Laboratório de Demografia e

Estudo Populacionais. Disponível em: <

http://www.ufjf.br/ladem/2012/02/28/aume

nto-da-longevidade-e-estancamento-da-

esperanca-de-vida-artigo-de-jose-

eustaquio-diniz-alves/ >. Acesso em: 23

de abril de 2018.

Um gráfico da evolução da expectativa de

vida ano a ano (2000-2012), mostra

aspectos curiosos do aumento. Vemos um

avanço considerável entre 2002 e 2004.

Este pulo na melhora da expectativa de

vida, é, também, uma consequência direta

de políticas públicas de redução da

pobreza.

33

Expectativa de vida do Brasileiro entre 2000 e 2012. Fonte

dos dados: Index Mundi. Disponível em:

< http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=br&v=30&l=pt >.

Acesso em: 23 de abril de 2018.
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http://www.ufjf.br/ladem/2012/02/28/aumento-da-longevidade-e-estancamento-da-esperanca-de-vida-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves/
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=br&v=30&l=pt


Olhando para o futuro, a expectativa de

vida traz grandes promessas. Um

geneticista da Cambridge University -

Reino Unido, prevê que a primeira pessoa

a viver mais de 1000 anos já está entre

nós (Site da BBC. Disponível em: <

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/40030

63.stm >. Acesso em: 23 de abril de 2018.

Isto mesmo, mil anos! Não é erro de

digitação. Eu sou cético com relação a

este número, mas acredito, baseado na

aceleração do desenvolvimento científico,

que ultrapassaremos o limite de 120 anos

nas próximas décadas.

34

Página de entrada do site da Strategies for Engineered

Negligible Senescence (SENS) Foundation.

Disponível em: < http://sens.org/>.

Acesso em: 23 de abril de 2018.

Singularidade Tecnológica

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4003063.stm
http://sens.org/


A evolução da ciência e da engenharia,

nos deu nas últimas décadas

desenvolvimentos como transplantes,

vacinas, novos fármacos etc. Além disso,

temos a expectativa da substituição de

órgãos, como o rim crescido

artificialmente mostrado ao lado (Song et

al., 2013).

Baseado neste cenário, podemos ser

otimistas quanto à expectativa de vida do

ser humano. Esperamos que, nas

próximas décadas, teremos a

possibilidade de substituição de nossos

órgãos conforme envelhecemos. A

substituição do rim por um crescido

artificialmente tem uma perspectiva de ser

possível numa década. Outros órgãos

apresentam equivalente biomecânico,

como o coração.

35

Rim artificial testado em ratos.

Disponível em: < http://www.bbc.co.uk/news/science-

environment-22149844>.

Acesso em: 23 de abril de 2018.

Referência:

Song JJ, Guyette JP, Gilpin SE, Gonzalez G, Vacanti JP, Ott

HC.

Regeneration and experimental orthotopic transplantation of

a bioengineered kidney. Nat Med. 2013 Apr 14. doi:

10.1038/nm.3154

Singularidade Tecnológica

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22149844


Além do aumento expressivo do número

de anos vividos, a humanidade usufruirá

de facilidades tecnológicas, cada vez

mais baratas.

A evolução da medicina e da cibernética,

permitirá o desenvolvimento de um

equivalente computacional ao cérebro

humano. Como o desenvolvimento

concomitante da neurociência, espera-se

que tenhamos a capacidade tecnológica

de transferirmos o conjunto de nossas

sinapses para um cérebro eletrônico, ou

seja, a substituição do cérebro humano,

por um equivalente computacional. Nessa

fase a humanidade atingirá virtualmente a

imortalidade. A situação onde esta

transição ocorrerá, é chamada de

singularidade tecnológica.
Visão artística da modelagem matemática do cérebro.

Disponível em: <http://www.kurzweilai.net/mind-uploading-

featured-in-academic-journal-for-first-time>.

Acesso em: 23 de abril de 2018.

36
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http://www.kurzweilai.net/mind-uploading-featured-in-academic-journal-for-first-time


O gráfico ao lado ilustra a lei de Moore,

que estabelece que aproximadamente

entre 18 e 24 meses o número de

transistores por chip dobra. Esta lei foi

proposta por Gordon Moore cofundador

da Intel. Ou seja, considerando-se os

processadores hoje, esperamos que em

aproximadamente entre 18 e 24 meses

teremos disponíveis, pelo mesmo preço,

computadores com o dobro da

capacidade de processamento. Uma

extrapolação da lei de Moore para 2030,

ou um pouco depois, indica que teremos

computadores com a complexidade do

cérebro humano.

Disponível em: <

http://www.kurzweilai.net/the-law-of-

accelerating-returns >. Acesso em: 23 de

abril de 2018.

Evolução do número de transistores por chip em função do

ano.

Disponível em:

http://library.thinkquest.org/4116/Science/moore%27s.htm.

Acesso em: 23 de abril de 2018.

37
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http://www.kurzweilai.net/the-law-of-accelerating-returns
http://library.thinkquest.org/4116/Science/moore's.htm


A pesquisa em singularidade tecnológica

é uma atividade multidisciplinar, cujo o

foco é o entendimento dos sistemas

biológicos e computacionais,

especificamente a interface do ser

humano com máquinas. A partir deste

conhecimento, teremos condições de

prolongar nossa expectativa de vida, até

termos condições tecnológicas de

transferirmos nossa consciência para um

sistema computacional, o que abre a

possibilidade da imortalidade, bem como

uma nova fase da evolução humana. Tal

fase da evolução permitirá a integração

das consciências computacionais, o que

abre um amplo espectro de

possibilidades. Tais tecnologias ainda não

existem, mas se consideramos a lei de

Moore, vemos que o rápido

desenvolvimento tecnológico nos levará

até este estágio.

Visão artística do cérebro digital.

Disponível em: < http://www.kurzweilai.net/critique-of-

against-naive-uploadism#!prettyPhoto>.

Acesso em: 23 de abril de 2018.
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http://www.kurzweilai.net/critique-of-against-naive-uploadism#!prettyPhoto


Muitos autores destacam que, as

pesquisas mais importantes e

desafiadoras nos dias de hoje, estão

relacionadas com a singularidade

tecnológica. A biofísica pode contribuir

nesta área em duas frentes de atuação.

Uma frente para entendermos as bases

moleculares do funcionamento do

cérebro, que permitirá seu entendimento e

então sua modelagem computacional.

Noutra frente, ao vivermos mais (aumento

da expectativa de vida), nos tornamos

sujeitos a novas enfermidades, que

podem ser combatidas com abordagens

do desenho de fármacos baseado em

computadores.

39

Página de entrada do site Kurzweil Accelerating Intelligence.

Disponível em:<http://www.kurzweilai.net/ >. 

Acesso em: 23 de abril de 2018.

Singularidade Tecnológica

http://www.kurzweilai.net/
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Ao atingirmos a singularidade

tecnológica, abandonaremos as

limitações biológicas do nosso ser e

atingiremos um universo de novas

possibilidades que tal fase nos

trará.

Singularidade Tecnológica



Maiores informações sobre a singularidade tecnológica podem ser encontradas nos

artigos de Ray Kurzweil disponíveis on-line no site Kurzweil Accelerating Intelligence.

► Kurzweil responds: Don’t underestimate the Singularity. Disponível em: <

http://www.kurzweilai.net/kurzweil-responds-dont-underestimate-the-singularity>.

Acesso em: 23 de abril de 2018.

► The new era of health and medicine as an information technology is broader

than individual genes. Disponível em: < http://www.kurzweilai.net/the-new-era-of-

health-and-medicine >. Acesso em: 23 de abril de 2018.

► How my predictions are faring — an update by Ray Kurzweil. Disponível em: <

http://www.kurzweilai.net/how-my-predictions-are-faring-an-update-by-ray-kurzweil >.

Acesso em: 23 de abril de 2018.

► The Law of Accelerating Returns. Disponível em: < http://www.kurzweilai.net/the-

law-of-accelerating-returns >. Acesso em: 23 de abril de 2018.
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O melhor material sobre a Singularidade

Tecnológica, segundo minha modesta

avaliação, é o livro do Ray Kurzweil. “The

Singularity is Near” . O livro mostra de

forma científica e criteriosa o crescimento

rápido das revoluções científicas e

tecnológicas, extrapolando a tendência de

desenvolvimento para as próximas

décadas, onde chegaremos ao ponto da

Singularidade Tecnológica.

Disponível em:

<http://www.amazon.com/gp/product/images/0143037889/ref

=dp_otherviews_0?ie=UTF8&s=books&img=0>.

Acesso em: 23 de abril de 2018. 42

Livro Indicado

http://www.amazon.com/gp/product/images/0143037889/ref=dp_otherviews_0?ie=UTF8&s=books&img=0


O site do Ray Kurzweil traz uma coleção

de notícias relacionadas com o

desenvolvimento científico em áreas de

interesse da Singularidade Tecnológica.

Há destaque para pesquisas em

Inteligência Artificial, Computação

Quântica, Bioinformática, Biomecânica,

desenvolvimento de novos fármacos,

entre outros:

http://www.kurzweilai.net/

Simplesmente fascinante!
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Página de entrada do site Kurzweil Accelerating Intelligence.

Site Kurzweil Accelerating Intelligence. Disponível em: 

<http://www.kurzweilai.net/>. 

Acesso em: 23 de abril de 2018.

Site Indicado

http://www.kurzweilai.net/
http://www.kurzweilai.net/


Para os interessados em ficção científica

minha sugestão cinematográfica é o filme

“Transcendence” que trata do assunto da

singularidade tecnológica.

Cartaz do filme: Transcendence

Disponível em: 

<http://www.imdb.com/media/rm2593966848/tt2209764?ref_

=tt_ov_i>. Acesso em: 23 de abril de 2018.
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