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Resumo. Neste trabalho propomos um sistema capaz de responder 
automaticamente a perguntas do tipo fechadas (perguntas WH). O sistema 
recebe como entrada uma coleção de textos e uma ou mais perguntas e 
calcula a similaridade entre os textos e as perguntas, determinando os textos 
onde existe a maior probabilidade de ocorrência da resposta. A partir dos 
textos selecionados, são geradas porções menores de textos e feitos novos 
cálculos de similaridade. Por fim, por meio de cálculos de proximidade entre 
os as porções e as perguntas, a resposta é gerada. 

1. Introdução 
O problema de responder perguntas automaticamente é um dos desafios atuais da 
Lingüística Computacional e vem sendo intensivamente estudado pelo campo de 
Processamento de Linguagem Natural. A tarefa consiste em produzir uma porção de 
texto adequada em resposta a uma pergunta feita geralmente em linguagem natural 
[Jurafsky e Martin 2009]. 

  Assim, este trabalho propõe um sistema de resposta automática para perguntas 
fechadas (perguntas do tipo que, quem, qual, quais, onde), o qual é capaz de responder 
perguntas a partir de um conjunto de textos. O sistema recebe como entrada uma 
coleção de textos (texto plano) e um conjunto de perguntas também no formato texto e 
produz como saída um arquivo texto com as respostas a tais perguntas. A descoberta da 
resposta se dar por meio de sucessivos cálculos de similaridade em porções cada vez 
menores do texto. A partir de um ponto, são realizados cálculos de proximidade e é 
realizada uma consulta a um léxico criado a partir da coleção de textos. Por fim, um 
arquivo texto é gerado identificado a resposta e o texto onde a mesma foi encontrada. 

2. Descrição do método proposto 
Na figura 1, pode-se ver a estrutura do sistema com suas principais funcionalidades.  

 Modelagem. A primeira tarefa do sistema e a modelagem da coleção de textos e 
da pergunta em um espaço de vetores [Harman 1992]. Em determinado ponto da 
execução as passagens também são modeladas em um espaço de vetores. 

 Cálculo da similaridade. Para o cálculo da similaridade entre textos, perguntas 
e passagens foi utilizada a medida do ângulo do co-seno (fórmula 1) [Harman 1992]. 



  

 
Figura 2. Estrutura do sistema proposto 

 Seleção. Seleciona texto ou passagens de acordo com o critério utilizado. 

 Extração de passagens. Extrair porções dos textos selecionados. 
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 Extração da pergunta mínima. Retira os termos irrelevantes das perguntas, 
deixando somente aqueles que caracterizam a necessidade de informação. 

 Cálculo de proximidade. Calcula a proximidade entre itens da pergunta mínima 
e itens nas passagens selecionadas. 

 Classificação da pergunta. Enquadra a pergunta em um tipo específico, 
considerando o pronome que a define. Por exemplo, para uma pergunta com o pronome 
“quem” espera-se como resposta o nome de uma pessoa. 

 Criação do léxico. Cria um léxico a partir da coleção de textos. 

 Resposta à pergunta. Responde à pergunta considerando a sua classificação, o 
cálculo de proximidade e o léxico criado. Um arquivo contendo a resposta é criado. 

2. Descrição da ferramenta 
Para a concretização do objetivo do sistema proposto foi criada a ferramenta WARS 
Question (figura 2). Os campos iniciais devem ser preenchidos com as informações 
pertinentes a localização dos diretórios e arquivos necessários. 

 Nas configurações do sistema pode-se indicar um arquivo de SWords, bem como 
o respectivo método de SWord: Stop Word (retira as palavras indicadas no arquivo de 
SWord), Start Word (só usa na coleção as palavras indicadas no arquivo de SWord) ou 



  

sem SWord. É necessário escolher um critério para a obtenção dos textos, como, por 
exemplo, textos mais similares com a pergunta ou o texto com a maior similaridade com 
a pergunta. Existe a opção da normalização por meio de TF-IDF [Harman 1992]. É 
possível indicar o tamanho mínimo das palavras a considerar no processamento. 

 
Figura 2. Interface da ferramenta WARS Question 

 O tempo decorrido e os detalhes do processamento são exibidos na parte inferior 
da interface. 

3. Experimento e resultado1 
O objetivo do experimento é aplicar o sistema proposto a um conjunto de 20 textos para 
responder a 30 perguntas proposta em [IOlinCom 2009]. O sistema obteve sucesso 
respondendo corretamente as 30 perguntas propostas, com duas incorreções 
relacionadas à ordem alfabética dos termos em duas respostas. 

4. Conclusões  
O trabalho propõe um sistema e demonstra sua eficácia para responder a um conjunto de 
perguntas propostas a partir de uma coleção de textos. O experimento descreveu que o 
sistema respondeu corretamente as perguntas gerando apenas duas incorreções 
relacionadas à ordem alfabética dos termos em duas respostas. 
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