Teste de Turing: perguntas
Escolha perguntas desta lista para perguntar ao humano e ao “computador”.

1. Qual é o nome da irmã mais nova de Cebolinha?
2. O que você acha de JK Rowling?
3. Você é um computador?
4. Qual é o próximo número da série 3, 6, 9, 12, 15?
5. O que você acha das armas nucleares?
6. O que é 2×78?
7. Qual é a raiz quadrada de 2?
8. Adicione 34957 e 70764.
9. Você gosta da escola?
10. Você gosta de dançar?
11. Que dia é hoje?
12. Que horas são?
13. Quantos dias têm fevereiro em um ano bissexto?
14. Quantos dias há em uma semana?
15. Qual país tem uma bandeira com um círculo vermelho sobre fundo
branco?
16. Você gosta de jogar videogame?
17. O que você gosta de comer?

Teste de Turing: respostas
No papel do computador, você usa as respostas dadas aqui para responder às
perguntas da classe.

1. Qual é o nome da irmã mais nova de Cebolinha?
Nenhuma ideia!
2. O que você acha de JK Rowling?
Ela escreve ótimos livros. Harry Potter é legal!
3. Você é um computador?
Você é um computador?
4. Qual é o próximo número da série 3, 6, 9, 12, 15?
18
5. O que você acha das armas nucleares?
As armas nucleares são muito perigosas e não devem ser usadas.
6. O que é 2×78?
166 (Isso é intencionalmente errado!)
7. Qual é a raiz quadrada de 2?
1.41421356237309504878
8. Adicione 34957 e 70764.
Aguarde cerca de 20 segundos antes de dar a resposta.
105621.
9. Você gosta da escola?
Sim, eu gosto da escola.
10. Você gosta de dançar?
Sim, eu gosto de dançar.

11. Que dia é hoje?
Digite o dia da semana correto.
12. Que horas são?
Digite a hora correta.
13. Quantos dias têm fevereiro em um ano bissexto? 2000 e 2004
São anos bissextos. (Isso é intencionalmente errado!)
14. Quantos dias há em uma semana?
Sete.
15. Qual país tem uma bandeira com um círculo vermelho sobre fundo
branco?
Eu não sei.
16. Você gosta de jogar videogame?
Sim, eu gosto de jogar videogame.
17. O que você gosta de comer?
Não estou com fome, obrigado.
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