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• Submeta ao tidia um único arquivo PDF com as suas soluções escaneadas (su-
gestão de aplicativo: CamScanner).

• Seja o mais formal posśıvel em todas as respostas.

• Identifique devidamente cada exerćıcio.

• Capriche na letra!

• A lista é uma forma de treino para a prova, que não terá consulta. Evite plágio!

1. Considere um grafo G = (V,E). Em que casos um algoritmo que executa em
tempo Θ(|V (G)|2) é melhor do que um algoritmo que executa em tempo Θ(|V (G)|+
|E(G)|)? Justifique.

2. O digrafo transposto de um digrafo G = (V,E) é o digrafo GT = (V,E) onde
E(GT ) = {(v, u) : (u, v) ∈ E(G)}. Assim, GT é G com todas as arestas invertidas.
Descreva um algoritmo para computar GT a partir de G. Analise o tempo de
execução se o algoritmo for implementado usando listas de adjacências e se for
usando matriz de adjacências.

3. Considere o grafo G = (V,E) definido por V (G) = {a, b, c, d, e, f, g, h, i} e E(G) =
{ad, de, ea, ba, bf, fg, gb, cb, ch, hi, ic}. Execute a busca em largura sobre G a
partir do vértice e. Execute a busca em profundidade sobre G a partir do vértice e.

4. Utilize o algoritmo de busca em largura para criar um outro algoritmo que verifica
se um grafo G = (V,E) é conexo ou não em tempo O(|V (G)|+ |E(G)|).

5. Modifique o algoritmo de busca em profundidade para verificar se existe um ciclo
em um grafo G = (V,E). Qual o tempo de execução desse algoritmo?
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Extras (não precisam ser entregues e não valem nota)

1. Um grafo G = (V,E) é bipartido se for posśıvel dividir seu conjunto de vértices em
dois conjuntos S e V (G)\S tais que uv ∈ E(G) se e somente se u ∈ S e v ∈ V (G)\S.
Faça um algoritmo para verificar se um dado grafo G = (V,E) é bipartido em tempo
O(|V (G)|+ |E(G)|).

2. Prove que a busca em largura quando aplicada em um grafo G = (V,E) a partir
de um vértice s ∈ V (G) calcula de fato a distância mı́nima entre s e os vértices
alcançáveis a partir dele.

3. Escreva um algoritmo que recebe um grafo G = (V,E) e dois vértices u e v e
retorna a sequência de vértices de um uv-caminho. O algoritmo todo deve levar
tempo O(|V (G)| + |E(G)|). Justifique corretamente o tempo de execução do seu
algoritmo.

4. Seja G = (V,E) um digrafo. O grafo de componentes fortemente conexos de G é
GC = (V,E) tal que existe um vértice em V (GC) para cada componente fortemente
conexo de G e existe uma aresta uv ∈ E(GC) se e somente se existe uma aresta
xy ∈ E(G) onde x pertence ao componente representado por u e y pertence ao
componente representado por v. Faça um algoritmo que receba G e devolva GC e
execute em tempo O(|V (G)| + |E(G)|). Tenha certeza que o grafo GC não possui
arestas paralelas.
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