
Exemplo de Prova 1 referente ao 1o semestre de 2014 - Algoritmos e Programação - Nome:

Questão 1 (4 pontos) Escreva um algoritmo de programação dinâmica que calcula o número de maneiras
diferentes para dar um troco de valor N considerando um estoque ilimitado de moedas cujos valores são
descritos em um conjunto S.

Questão 2 (4 pontos) Escreva e explique as equações da análise completa passo-a-passo do melhor caso
do algoritmo Quicksort.

Questão 3 (4 pontos) Escreva um algoritmo que receba um vetor ordenado e um número extra e insira
esse número na sua posição correta no vetor ordenado, deslocando os outros números se necessário. Quais
são suas funções de custo e ordens de complexidade O e Ω?

Questão 4 (4 pontos) Simule a execução do algoritmo mergesort bottom-up para o seguinte vetor de
números {4, 1, 5, 6, 2, 9, 7, 8, 0, 3} mostrando a cada passo quais subvetores estão sofrendo merge.

Questão 5 (1 ponto por item) Explique porque as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas.

5.A O número de comparações para a ordenação por inserção ordenar um vetor de N/2 números 1 seguidos por
N/2 zeros (e.g., 1 1 1 1 0 0 0 0) é aproximadamente 1/4 N2

5.B Um programador trabalhando em um sistema em que recursão é muito cara pode preferir usar o mergesort
bottom-up em vez de top-down

5.C É imposśıvel fazer um algoritmo de ordenação com complexidade O(n)

5.D O mergesort bottom-up usa somente uma quantidade constante de espaço além do vetor de entrada

5.E A ordem de crescimento do número de comparações para a ordenação por inserção ordenar um array de N
chaves da forma 1 0 3 2 5 4 7 6 9 8 é linear

5.F O quicksort com particionamento de Dijsktra é Ω(n) enquanto o heapsort é Ω(n log n)

5.G No heapsort, a construção da heap usa promoções a partir da posição N/2 a fim de fazer menos comparações

5.H Considere quaisquer dois itens consecutivos no vetor que resulta após o uso do mergesort em um vetor com
N chaves distintas. Então, aqueles dois itens foram comparados entre si em algum momento durante a
ordenação

5.I O número máximo de comparações de qualquer item quando ordenando um vetor com o quicksort é linear
com o número de elementos do vetor

5.J O shellsort usa como subfunção um algoritmo O(n2) porém tem desempenho melhor que isso

5.K Apesar de quicksort ser O(n2), desempenho mais rápido e menos espaço extra são duas razões para usar
quicksort em vez de mergesort

5.L No melhor caso, remover uma chave máxima de uma heap binária contendo N ≥ 100 chaves consome apenas
N/2 comparações.

5.M Um programador pode preferir heapsort ao mergesort porque o heapsort usa somente espaço linear além do
array de entrada

5.N É imposśıvel fazer um algoritmo de ordenação baseado em comparação que use menos que O(n log n)
operações

5.O Não existe nenhuma situação em que um programador pode preferir mergesort ao heapsort

5.P É imposśıvel a ordenação por inserção ser mais eficiente que o mergesort bottom-up

5.Q O número esperado de comparações para ordenar com o heapsort um vetor aleatório uniforme de N chaves
distintas é aproximadamente N logN


