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Lista 1
Entrega: opcional, no dia da prova 1

• Seja o mais formal posśıvel em todas as respostas.
• Não há necessidade de resolver todos os exerćıcios para entrega.
• Identifique devidamente cada exerćıcio.
• Capriche na letra!
• A lista é uma forma de treino para a prova, que não terá consulta. Evite plágio!

1. Seja Fn o n-ésimo número da sequência de Fibonacci. Temos F1 = 1, F2 = 1 e
Fn = Fn−1 +Fn−2 para n ≥ 3. Use indução e prove que Fn ≥ 20.5n para todo n ≥ 6.

2. Ordene a lista de funções a seguir por ordem crescente de taxa de crescimento.

f1(n) = n2.5, f2(n) =
√

2n, f3(n) = n + 10, f4(n) = 10n, f5(n) = 100n

f6(n) = n2 log n, f7(n) = 34n0, f8(n) = 18902n2

3. Considere o algoritmo de busca binária escrito de forma não recursiva. Demonstre
que ele está correto por meio de uma invariante de laço.

4. Para cada um dos Algoritmos 1, 2 e 3, forneça duas expressões de descrição de tempo
de execução, sendo uma para o melhor caso e outra para o pior caso. Considere que
qualquer passo básico é realizado em tempo t.

Algorithm 1 Busca em dois vetores.

1: Função BuscaVetores(A, n, B, m, k)
2: Para i = 1 até n faça
3: Se A[i] == k então
4: Devolve verdadeiro
5: Para i = 1 até m faça
6: Se B[i] == k então
7: Devolve verdadeiro
8: Devolve falso

Algorithm 2 Busca por elemento em comum.

1: Função BuscaIntersecao(A, n, B, m)
2: Para i = 1 até n faça
3: Para j = 1 até m faça
4: Se A[i] == B[j] então
5: Devolve verdadeiro
6: Devolve falso
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Algorithm 3 Busca por elementos duplicados no mesmo vetor.

1: Função BuscaIntersecao(A, n)
2: Para i = 1 até n faça
3: Para j = i + 1 até n faça
4: Se A[i] == A[j] então
5: Devolve verdadeiro
6: Devolve falso

5. Nesse exerćıcio, um número inteiro x com n d́ıgitos será representado em um vetor
com n posições, uma para cada d́ıgito. Assim, por exemplo, o úmero 38549 é
representado pelo vetor A = (3, 8, 5, 4, 9).

Considere o problema de adicionar dois inteiros de n d́ıgitos cada que estão repre-
sentados em dois vetores A e B, de tamanho, portanto, n. A soma dos dois inteiros
deve ser representada em um vetor C de tamanho n + 1.

Escreva um algoritmo que resolva esse problema e escreva uma expressão para seu
tempo de execução. Considere que qualquer passo básico é realizado em tempo t.

6. Defina as notações O, Ω e Θ.

7. Qual é o tempo de execução dos algoritmos do exerćıcio 4 em notação assintótica O?
Justifique.

8. Qual é o tempo de execução do algoritmo do exerćıcio 5 em notação assintótica O,
Ω e Θ? Justifique.

9. Em cada situação a seguir, prove se f(n) = O(g(n)) ou f(n) 6= O(g(n)), e se
f(n) = Ω(g(n)) ou f(n) 6= Ω(g(n)). Comente quando f(n) = Θ(g(n)). Considere
que a e b são constantes positivas e que log está na base 2:

(a) f(n) = n1/2 e g(n) = n2/3

(b) f(n) = n
1000

e g(n) = 50100

(c) f(n) = loga n e g(n) = logb n

(d) f(n) = 100n+a e g(n) = 100n

(e) f(n) = 100an e g(n) = 100n

(f) f(n) = n1.01 e g(n) = n log2 n

(g) f(n) = log
√
n e g(n) = log(100n)

(h) f(n) = n! e g(n) = n log n

(i) f(n) = 3n e g(n) = 2n

(j) f(n) = (n + a)b e g(n) = Θ(nb) com b > 0

10. Sejam f(n) e g(n) funções crescentes e maiores do que 1 tais que f(n) é O(g(n)).
Isto é, existem constantes d e n0 tais que f(n) ≤ dg(n) sempre que n ≥ n0. Note
que se tomarmos c = max{1, d}, também vale que f(n) ≤ cg(n). Para cada item a
seguir, decida se é verdadeiro ou falso e dê uma prova ou contra-exemplo:

(a) log f(n) é O(log g(n))

(b) 2f(n) é O(2g(n))

(c) f(n)2 é O(g(n)2)
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11. Sejam f(n) e g(n) funções assintoticamente não negativas. Usando a definição da
notação Θ, prove que max{f(n), g(n)} = Θ(f(n) + g(n)).

12. Você provou que seu algoritmo tem tempo de execução Ω(n2) no pior caso. O que
isso diz sobre o tempo de execução do algoritmo sobre qualquer entrada? Você
acredita que o tempo de execução no melhor caso é Ω(n3). Isso é uma contradição
com o resultado anterior?

13. É posśıvel que um algoritmo tenha tempo de execução Ω(n3) e O(n2 log n) no pior
caso? Justifique.

14. Se um algoritmo tem tempo de execução O(n2) sobre todas as entradas de tamanho
n, ele pode ter tempo de execução Ω(n log n) no pior caso?

15. Se um algoritmo tempo tempo de execução Θ(n2) sobre todas as entradas de tama-
nho n, ele pode ter tempo de execução Ω(n log n) no pior caso?

16. Podemos afirmar que o tempo de execução do InsertionSort é Θ(n2)? Justifique.

17. Sempre é melhor utilizar o MergeSort ao invés do InsertionSort? Justifique.

18. Seja A[1..n] um vetor qualquer de inteiros de tamanho n e k um inteiro qualquer.
Mostre como verificar se existem posições i e j tais que A[i] + A[j] = k em tempo
O(n log n). Justifique corretamente o tempo de execução do seu algoritmo.

19. Dado um vetor A com n elementos e ordenado de forma crescente e um valor k,
escreva um algoritmo que encontre a quantidade de ocorrências de k em A em tempo
O(log n). Por exemplo, se A = (1, 1, 2, 2, 2, 2, 3) e k = 2, o algoritmo deve devolver 4.
Se k = 3, deve devolver 1. Você pode considerar que k ocorre em A ao menos uma
vez.

20. (Desafio) Considere um vetor com n elementos distintos onde n é potência de 2.
Dê um algoritmo que encontra o segundo maior número no vetor e usa no máximo
n + log n− 2 comparações.

3


