
CCM-001/MCTA003-17 – Análise de Algoritmos e
Estruturas de Dados
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• 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. Considere os seguintes algoritmos recursivos que resolvem um mesmo problema em
uma entrada de tamanho n:

Algoritmo A: Divide o problema em 2 partes de tamanho n/4 cada e gasta tempo
adicional n.

Algoritmo B: Divide o problema em 9 partes de tamanho n/3 cada e gasta tempo
adicional n.

Algoritmo C: Divide o problema em 6 partes de tamanho n/5 cada e gasta tempo
adicional

√
n.

No que segue, assuma T (1) = 1. Para cada um dos três algoritmos, monte uma
recursão para seu tempo de execução T (n) e a resolva com o melhor limitante
posśıvel (notação O ou Θ) usando:

(a) Algoritmo A: Método da substituição.

(b) Algoritmo B: Método de iteração.

(c) Algoritmo C: Método mestre.

2. Suponha que T (1) = 1. Resolva as seguintes recorrências da forma mais justa
posśıvel com notação O (quando não especificado, use o método que preferir):

(a) T (n) = T (n
3
) + n (método de iteração)

(b) T (n) = 2T (n− 1) + n (método de iteração)

(c) T (n) = 4T (n
2
) + n (método de substituição, suponha T (n) = Θ(n2))

(d) T (n) = T (n−1)+T (n−2)+3 (método de substituição, suponha T (n) = O(2n))

(e) T (n) = 4T (n
2
) +
√
n (árvore de recursão e método de substituição)

(f) T (n) = 7T (n
3
) + n2 (árvore de recursão e Teorema Mestre)

(g) T (n) = 2T (n/4) + 1 (Teorema Mestre)

(h) T (n) = 2T (n/4) +
√
n (Teorema Mestre)

(i) T (n) = 2T (n/4) + n (Teorema Mestre)

(j) T (n) = 2T (n/4) + n2 (Teorema Mestre)
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(k) T (n) = T (
√
n) + 1 (faça uma mudança de variáveis, usando m = log n, escreva

uma recorrência equivalente e resolva-a)

(l) T (n) = T (n
2
) + T (n

4
) + n

3. Escreva uma função que recebe um vetor com n letras a e B e devolve o vetor
modificado, onde todos os as estão no ińıcio. Sua função deve ter tempo O(n).

4. Seu amigo Morty Smith afirma que criou um algoritmo baseado com comparação
que resolve o problema da ordenação e tem tempo Ω(n) no pior caso. Em seguida
ele disse que errou a análise e que na verdade o algoritmo leva tempo O(n) no pior
caso. Ele está certo em alguma das situações? Justifique.

5. Simule passo a passo a execução do algoritmo Heapsort no vetor A = (6, 1, 8, 7, 3, 9, 5, 2, 4).

6. Prove que o algoritmo Heapsort está correto, isto é, que ele corretamente ordena
qualquer vetor dado na entrada. Considere que as funções de heap estão corretas.

7. Mostre como implementar uma fila usando heap. Isto é, implemente funções En-
fileira e Desenfileira considerando que você já possui as funções implementa-
das para heap (RemoveDaHeap, InsereNaHeap, AlteraPrioridade e Cons-
troi). Você não deve mexer nas implementações das funções de heap. Analise os
tempos de execução dos seus algoritmos.

8. Mostre como implementar uma fila de prioridades usando um vetor ordenado pe-
las prioridades dos elementos. Considere que um elemento x tem prioridade dada
por x.prioridade. Em outras palavras, apresente o pseudocódigo de uma função
Remove(A, n), que sempre retorna o elemento de maior prioridade, Insere(A, x,
n), que insere um elemento x novo, Altera(A, i, k, n), que altera a prioridade
do elemento que está na posição i para o valor k, e Constroi(A, n), que recebe
um vetor A qualquer e o inicializa para ser uma fila de prioridades (no caso, um
vetor ordenado). O parâmetro n sempre indica a quantidade de elementos na fila
de prioridades. Analise os tempos de execução dos seus algoritmos.

9. É fácil provar que T (n) = 2T (n
2
) + Θ(n) é Θ(n log n) sempre que n é potência de 2,

por exemplo usando árvore de recursão. Suponha agora que n ≥ 3 não é potência
de 2. Prove que, ainda assim, T (n) = Θ(n log n). Dica: se n não é potência de 2,
então existe um inteiro k ≥ 2 tal que 2k−1 < n < 2k.

10. O Quicksort é outro algoritmo de divisão e conquista para o problema da ordenação.
Ele é muito utilizado na prática, pois seu tempo esperado de execução é Θ(n log n)
e as constantes escondidas pela notação assintóticas são bem pequenas.

Seja A[1..n] um vetor com n elementos. Dizemos que A está particionado com
relação a um elemento, chamado pivô, se os elementos que são menores do que o pivô
estão à esquerda dele e os outros elementos (maiores ou iguais) estão à direita dele.
Note que o pivô está em sua posição correta final com relação ao vetor ordenado. A
ideia do Quicksort é particionar o vetor e recursivamente ordenar as partes à direita
e à esquerda do pivô, desconsiderando-o. Seu pseudocódigo é dado no Algoritmo 1.

Considere que a função EscolhePivo sempre devolve a posição fim. Ela executa
em tempo Θ(1). A função Particiona recebe o vetor A e as posições inicio e fim
e devolve a posição final do pivô após a partição. Ela executa em tempo Θ(n).

Argumente porque o tempo de execução de Quicksort no pior caso é Θ(n2).
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Algorithm 1 Algoritmo Quicksort para ordenação.

1: Função Quicksort(A, inicio, fim)
2: p = EscolhePivo(A, inicio, fim)
3: troque A[p] com A[fim]
4: x = Particiona(A, inicio, fim)
5: Quicksort(A, inicio, x− 1)
6: Quicksort(A, x + 1, fim)

11. (Desafio) Argumente porque o tempo de execução de Quicksort no caso médio é
Θ(n log n).
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