
4. Prove que:

a) 2n + 42 = O(n)

b) 10n lg n = O(n2)

c) n3 + 2n2 − n + 10 = O(n3)

5. Prove que, para quaisquer funções crescentes f e g, max{f(n), g(n)} = O(f(n) + g(n)).

6. Para quais valores de n:

a) 10n lg n é maior do que 2n2?

b) n3/2 está entre n(lg n)2/2 e 2n(lg n)2?

7. Prove ou desprove as seguintes afirmações:

a) 2n+1 = O(2n)

Seja c ≥ 2. Para todo n ≥ 0, 2n+1 = 2 · 2n ≤ c · 2n.

b) 22n = O(2n)

8. Crie uma função que aloca dinamicamente uma matriz tridimensional n×m× p de números double,
isto é, uma matriz para qual podemos acessar a posição ijk através do matriz[i][j][k] e que devolve
tal matriz (usando um ponteiro do tipo correto). Crie também uma função toda a memória alocada na
função anterior.

9. Faça a implementação de um Tipo Abstrato de Dados que armazena um conjunto de números
inteiros1.

a) Defina uma struct e uma interface para o seu TAD onde é posśıvel realizar as seguintes operações:

• inicialização e destruição

• inserção, busca, remoção

• união e interseção de dois conjuntos

b) Projete a melhor implementação posśıvel para o TAD do item anterior considerando a eficiência dos
algoritmos envolvidos. Para tanto, pode ser necessário criar hipóteses sobre a frequência de uso de
cada operação. Descreva tais hipóteses e o tempo em notação assintótica de cada algoritmo.

10. Escreva uma função que devolve o número de nós em uma lista circular dado um ponteiro para um
dois nós da lista.

int conta(No *lista) {

No *p;

int contador = 0;

if (lista == NULL)

return 0;

p = lista;

do {

contador ++;

p = p->prox;

} while (p != lista)

}

11. Escreva uma função que devolve a concatenação de duas listas circulares dadas. Sua função pode
destruir a estrutura das listas dadas.

1Lembre-se que conjuntos não podem conter elementos repetidos.
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void concatena(No **lista1 , No ** lista2) {

No *ultimo1 , *ultimo2;

if (* lista1 == NULL)

*lista1 = *lista2;

else if (* lista2 != NULL) {

for(ultimo1 = lista1 ->prox; ultimo1 ->prox != *lista1; ultimo1 =

ultimo1 ->prox) ;

for(ultimo2 = lista2 ->prox; ultimo2 ->prox != *lista2; ultimo2 =

ultimo2 ->prox) ;

ultimo1 ->prox = *lista2;

ultimo2 ->prox = *lista1;

}

*lista2 = NULL;

}

12. Escreva uma função que move o item mais pesado de uma lista duplamente ligada para o final dela.
Faça o menor número alterações de ponteiro posśıvel.

13. Escreva uma função que dada uma lista duplamente ligada (sem cabeça) e dois de seus nós, troca
os dois nós de lugar na lista.

void troca(No **lista , No *n1 , No *n2) {

No *temp;

temp = n2->ant;

n2 ->ant = n1->ant;

n1 ->ant = temp;

temp = n2->prox;

n2 ->prox = n1->prox;

n1 ->prox = temp;

if (n1 ->ant)

n1 ->ant ->prox = n1;

else

*lista = n1;

if (n1 ->prox)

n1 ->prox ->ant = n1;

if (n2 ->ant)

n2 ->ant ->prox = n2;

else

*lista = n2;

if (n2 ->prox)

n2 ->prox ->ant = n2;

}

14. Faça uma função que dado um vetor de inteiros obtém uma lista ligada de inteiros corresponde ao
vetor (na mesma ordem).

15. Faça uma função que dado um nó de uma lista duplamente ligada e um inteiro, insere o inteiro dado
após o nó dado.

void insere_apos(No *t, int x) {

No *novo = malloc(sizeof(No));

novo ->dado = x;

novo ->ant = t;

novo ->prox = t->prox;

if (novo ->prox != NULL)

novo ->prox ->ant = novo;

t->prox = novo;

}
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16. Faça uma função que dado um nó de uma lista duplamente ligada, remove o próximo nó.

void remove_prox(No *t) {

No *removido = t->prox;

t->prox = t->prox ->prox;

if (t->prox != NULL)

t->prox ->ant = t;

free(removido);

}

17. Faça uma função que insere um elemento (atômico ou não) em uma lista generalizada.

18. Faça um implementação do TAD Fila da Unidade 07 utilizando uma lista circular. Em particular,
declare a struct utilizada e dê a implementação das funções:

• void enfileira(Fila *f, int x)

• int desenfileira(Fila *f)

• int fila vazia(Fila *f)

19. Escreva uma função que dado um polinômio representado por uma lista ligada com cabeça (como
visto na Unidade 05), devolve um novo polinômio (novamente representado por uma lista lista com
cabeça) que é a derivada do polinômio dado.

20. Escreva uma função em C que recebe uma lista duplamente ligada (sem cabeça) e move o nó com o
menor valor do membro dado para o ińıcio da mesma. Sua função deve fazer o menor número posśıvel
de alterações de ponteiro de nós da lista ligada. Considere que um nó da lista duplamente ligada é dado
pela seguinte struct:

typedef struct No {

int dado;

struct No *prox , *ant;

} No;

onde o membro dado é a informação armazenada, o membro prox é um ponteiro para o próximo nó na
lista e o membro ant é um ponteiro para o nó anterior na lista.

Usando a função definida, escreva uma função que ordena uma lista duplamente ligada (sem cabeça)
usando Ordenação por Seleção.
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