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 Expectativa 

 Pregunta 1 

 A)     Internet  das  coisas  consiste  na  conexão  de  dispositivos  e  objetos  da  vida  cotidiana  através  da  internet, 
 permitindo  a  integração  de  sensores  e  dispositivos  com  objetos  que  ficam  conectados  à  Internet  através 
 de redes móveis e fixas. 

 B)   eBPlatform  é  um  sistema  de  informação  baseado  na  IoT.  Foi  elaborado  para  a  atenção  domiciliar  de 
 pacientes  chineses  com  doenças  não  transmissíveis.  Funciona  da  seguinte  maneira:  através  de  um 
 sensor  denominado  eBox  que  é  colocado  na  casa  do  paciente,  permite-se  monitorar  constantemente  a 
 pressão  arterial,  o  nível  de  açúcar  no  sangue  e  os  sinais  do  eletrocardiograma.  Esses  dados  são 
 transferidos  para  uma  página  da  internet  onde  os  médicos  podem  prescrever  remotamente  um 
 tratamento. Na China, esse sistema foi testado através de um estudo com 50 pacientes em Pequim. 

 Pregunta 2 

 A)     A  ZigBee  está  baseada  no  padrão  IEEE  e  é  utilizada  para  a  comunicação  de  dados,  de  dois  a  muitos 
 dispositivos  de  consumo  conectados  entre  si,  enquanto  a  RFID  serve  para  a  identificação  automática, 
 utilizada  para  a  captura  de  dados  por  meio  de  dispositivos  eletrônicos.  A  primeira  serve  para  aplicativos 
 sem fio da área pessoal, a segunda serve para identificar e localizar objetos. 

 B)     A  RFID  pode  ser  usada  para  reduzir  os  custos  e  o  tempo  de  trabalho.  Na  área  médica,  pode  ser 
 aplicada  para  criar  sistemas  de  monitoramento  e  controle  dos  pacientes  em  hospitais  e  clínicas,  o  que 
 pode facilitar a tomada de decisões do grupo médico e administrativo. 

 Pregunta 3 

 A)     Melhorar  a  comunicação  entre  a  ambulância,  o  centro  de  controle  de  distribuição  e  o  serviço  de  urgência 
 do hospital. 

 Montar  um  sistema  de  reabilitação  baseado  na  IoT  e  uma  metodologia  de  planejamento  de  automatização 
 baseado em ontologias. 

 B)   A  IoT  pode  ajudar  na  saúde  dos  pacientes  porque  haverá  um  melhor  controle  na  atenção  à  saúde, 
 reduzindo as visitas ao hospital e possibilitando uma melhora da qualidade de vida. 

 Pregunta 4 

 A)     São  redes  de  sensores  que  estão  formadas  por  um  conjunto  de  nós  espalhados  em  uma  determinada 
 área  que  se  comunicam  de  forma  ad  hoc  e  podem  trabalhar  de  modo  cooperativo,  o  que  permite  que 
 aumente sua capacidade para quase todos os campos da indústria. 

 B)     Segundo  o  texto,  as  soluções/aplicações  da  IoT  seriam  sua  aplicação  nos  serviços  de  Telemedicina, 
 Emergência,  medicação,  Redes  Sociais  para  a  saúde,  saúde  no  lar,  pacotes  farmacêuticos  inteligentes, 
 dispositivos biomédicos. 



 Pregunta 5 

 “Internet das coisas e a saúde centrada no lar 

 Entre  as  características  fundamentais  que  nos  oferecem  a  internet  das  coisas  está  o  aumento  dos  nós 
 conectados  entre  si,  que  ao  mesmo  tempo  se  convertem  em  um  grande  objetivo  para  o  desenvolvimento  de 
 novos  protocolos  de  comunicação  e  atualização  de  topologias.  As  redes  de  sensores  (WSN,  Wireless 
 Sensor  Network)  cumprem  muitos  dos  requisitos  postos  pela  solução  tecnológica  da  Internet  das  Coisas.  As 
 WSN  estão  formadas  por  um  conjunto  de  nós  espalhados  em  uma  área  determinada,  que  se  comunicam  de 
 forma  ad  hoc  e  podem  trabalhar  de  modo  cooperativo,  o  que  permite  que  aumente  sua  capacidade  para 
 quase  todos  os  campos  da  indústria.  As  tecnologias  sem  fio  para  sistemas  de  sensores  biomédicos  incluem: 
 rede  de  área  pessoal,  Wireless  Body  Area  Network,  também  chamadas  redes  de  sensores  corporais  ou 
 simplesmente  rede  de  área  corporal,  redes  corpo  médico,  redes  de  área  local  e  sem  fio.  Conferências  web, 
 cápsula  endoscópica,  implantáveis  e  sensores  ingeríveis,  e  eletrônica  epidérmica,  vendas  inteligentes, 
 aplicativos  de  telefone  inteligentes,  identificação  de  radiofrequência,  sistema  de  localização  em  tempo  real, 
 sistema de posicionamento em interiores, entre outros.” 




