
Exemplos de exerćıcios de prova sobre Tabelas de Śımbolos - GGI026 - Algoritmos e pro-
gramação

Exerćıcio 1 - Escreva um algoritmo para ordenar um vetor de números inteiros usando as
operações de uma árvore de busca binária.

Exerćıcio 2 - Em uma árvore de natal existe um circuito de lâmpadas de decoração. Esse
circuito está organizado em uma hierarquia de tal forma que a primeira lâmpada recebe energia
da tomada e distribui energia para um outro conjunto de lâmpadas. Cada lâmpada pode dis-
tribuir energia para várias outras lâmpadas. Porém, uma lâmpada só recebe energia de apenas
uma fonte. Nesse circuito, se uma lâmpada apagar, as lâmpadas que ela estava alimentando
também param de iluminar.
a) Escreva uma estrutura de dados para representar as lâmpadas dessa árvore de natal e a
informação do estado de cada lâmpada como ligada ou desligada.
b) Escreva um algoritmo que conte quantas lâmpadas não estão distribuindo energia para
nenhuma outra lâmpada.
c) Escreva um algoritmo que desligue uma lâmpada por vez e depois religue-as uma por vez
para animar a árvore de natal.

Exerćıcio 3 - Obtenha a equação que relaciona a altura de uma árvore binária completa
com o seu número de vértices. Descreva o seu racioćınio passo a passo.

Exerćıcio 4 - Considere uma árvore rubro negra cujo percurso pós-ordem é: 22 67 30 73

75 85 81 96 94 72 (rubros = 73 81). Desenhe a árvore e escreva o percurso em pré-ordem
da árvore rubro-negra resultante após inserir a seguinte sequência de chaves: 42 86 53.

Exerćıcio 5 - Modifique a operação de remoção de Hibbard para usar o antecessor para a
remoção de uma chave com dois filhos.

Exerćıcio 6 - Escreva um algoritmo para ordenar um vetor do tipo Pessoa apresentado
a seguir usando as operações de uma árvore de busca binária. Escreva as operações int

compareTo(Object o) e boolean equals(Pessoa p).

class Pessoa {

int idade;

String primeiroNome;

String[] nomeCompleto;

}

Exerćıcio 7 Escreva um algoritmo de busca binária em um vetor de números inteiros.
Aplique o algoritmo escrito no seguinte vetor: 1 2 5 6 8 9 10 12 15 20 25 28. Quais são aqueles
que são comparados no algoritmo de busca binária ao buscar por 16?

Exerćıcio 8 Escreva um algoritmo de inserção put(Chave c, Valor v, Chave[] chaves,

Valor[] valores) que insere uma dada Chave c e um Valor v nos vetores paralelos de chaves
e valores.

Exerćıcio 9 Considere uma árvore rubro negra cujo percurso pós-ordem é: 02 06 03 08

09 11 12 10 14 13 07 (rubros = 10 11 08). Desenhe a árvore e escreva o percurso em
pré-ordem da árvore rubro-negra resultante após inserir a seguinte sequência de chaves: 04 13

05.

Exerćıcio 10 Porquê, em uma árvore rubro-negra, a altura da esquerda pode ser o dobro da
altura da direita? Sabendo que a altura máxima de uma árvore rubro-negra com n elementos é
2 log(n), qual é o número máximo de operações necessárias para verificar se uma determinada
chave está em uma árvore com 2048 nodes?


