
Programaç̃ao 2

Lista de exerćıcios No 1

1. Sejac uma constante positiva. Prove, usando um contra-exemplo, que a
expressãof(cn) = O(f(n)) é falsa.

2. Prove o seguinte:

(a) Sex ey são números reais tais que0 < x < y, entãonx éO(ny) mas
ny não éO(nx)

(b) O tempo logarı́tmico não depende da base dos logaritmosescolhida,
isto é,

loga n éO(logb n)

para todo número reala > 1 e b > 1.

3. Suponha-se quef(N) = O(h(N)) eg(N) = O(h(N)). Pergunta-se:

• f(N) + g(N) = O(h(N)) ?

• f(N) · g(N) = O(h(N)) ?

Justifique as suas respostas.

4. Sabe-se que o tempo de execução de um algoritmo é(1/3)n2 + 6n, e que o
tempo de execução de um outro algoritmo para o mesmo problema é111n−
312. Qual deles é o melhor, assumindo-se que todos os outros fatores são
iguais? Sugestão: sua resposta pode depender do valor den.

5. É claro que, no exercı́cio anterior,“todos os outros fatores” nunca são exa-
tamente iguais para dois algoritmos. Não há dúvida de queo tempo de
execução é importante, mas há outros fatores importantes na escolha de um
algoritmo. Discorra a respeito.
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6. Ordene as seguintes funções, comparando-as quanto aosseus crescimentos
assintóticos.

n, 2n, n log n, nn, n − n3 + 7n5, n2 + log n, n2, log n, n!

7. Para cada funçãof(n) e tempot na tabela abaixo, determine o maior tama-
nhon de um problema, que pode ser resolvido em tempot, assumindo que
o algoritmo para resolver o problema gastaf(n) microsegundos. Observe
que log n significa logaritmo na base 2 den. Na tabela, duas entradas já
foram preenchidas.

1 Segundo 1 Hora 1 Mês 1 Século

log n ≈ 10300000

√
n

n

n log n

n2

n3

2n

n! 12

8. Resolva a seguinte recorrência:

T (N) = T (N/2) + 1; T (1) = 1.

Assuma queN é uma potência de 2.
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