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Instituto de Computação — UNICAMP

Prof.: Anderson Rocha
anderson.rocha@ic.unicamp.br

Exerćıcio 01 - Ordenação

Explique como você ordenaria uma sequência de cartas de baralho com as faces viradas para
baixo em uma mesa dada a restrição de que as duas únicas operações permitidas são virar
duas cartas de cada vez e, opcionalmente, trocá-las de lugar.

Exerćıcio 02 - Ordenação

Escreva um programa que verifique se um dado algoritmo usado para ordenação é estável.
Faça as suposições que achar necessárias.

Exerćıcio 03 - Ordenação

Mostre, para a sequência de dados a seguir, o passo-a-passo dos algoritmos de ordenação
(bolha, inserção, seleção, contagem, mergesort, heapsort, quicksort e shellsort). Para a
contagem, suponha que os valores estão sempre entre 0 e 100. Para o shellsort, suponha a
sequência de Knuth (1, 4, 13, 40. . . ) para a sequência de passos.

2 3 5 8 8 5 3 2 0 21

Exerćıcio 04 - Ordenação

Discuta a propriedade de estabilidade para os algoritmos de ordenação citados no exemplo
anterior. Quando o algoritmo não for estável, mostre um exemplo que confirme sua resposta.

Exerćıcio 05 - Ordenação

Discuta qual dos algoritmos básicos de ordenação (inserção, bolha e seleção) é mais rápido
para ordenar um arquivo com todas as chaves de ordenação idênticas.

Exerćıcio 06 - Ordenação

Discuta qual dos algoritmos básicos de ordenação (inserção, bolha e seleção) é mais rápido
para ordenar um arquivo cujas chaves estão em ordem reversa.
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Exerćıcio 07 - Ordenação

Implemente o algoritmo de ordenação bolha para listas ligadas.

Exerćıcio 08 - Ordenação

Implemente o algoritmo de ordenação shellsort baseado em bolha para ordenação em listas
ligadas.

Exerćıcio 09 - Ordenação

Implemente o algoritmo de partição do quicksort sem o uso de break ou goto.

Exerćıcio 10 - Ordenação

Desenvolva uma versão estável do algoritmo de ordenação quicksort para listas ligadas.

Exerćıcio 11 - Ordenação

Implemente o algoritmo de ordenação quicksort com o limiar de 20 elementos para o critério
de corte. Ao cortar o avanço do algoritmo, implemente a ordenação dos 20 elementos abaixo
do limiar utilizando inserção.

Exerćıcio 12 - Ordenação

Discutimos em sala que um dos problemas do algoritmo de quicksort é a escolha do elemento
pivot. Implemente a versão randomizada do algoritmo visto em sala que seleciona o pivot
como sendo qualquer elemento do vetor e o troca com o último elemento.

Exerćıcio 13 - Ordenação

Discuta melhorias nos algoritmos de ordenação básicos (seleção, inserção, bolha e shellsort)
no caso das chaves serem cadeias de caracteres (strings).

Exerćıcio 14 - Ordenação

Implemente uma versão recursiva do algoritmo de ordenação mergesort em vetores baseada
na divisão do vetor em três partições de cada vez ao invés de duas.
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Exerćıcio 15 - Ordenação

Implemente o algoritmo de ordenação mergesort bitônico sem a cópia dos elementos.

Exerćıcio 16 - Ordenação

Implemente o algoritmo de ordenação mergesort para listas ligadas. Escolha a melhor versão
(top-down mergesort ou bottom-up mergesort) para essa tarefa.

Exerćıcio 17 - Filas de Prioridade

Considere que uma letra signifique a operação de inserção e um asterisco uma operação de
remoção do máximo na sequência:

FILA*D**E*P*R*I*ORI***DAD****E**

Dê a sequência de valores retornados pela operação de remoção do máximo em uma fila
de prioridade implementada com um heap.

Exerćıcio 18 - Filas de Prioridade

Implemente uma fila de prioridades utilizando vetores ordenados.

Exerćıcio 19 - Heaps

Discuta se um vetor ordenado em ordem decrescente é um heap.

Exerćıcio 20 - Heaps

Dê a sequência de passos resultantes da criação de um heap quando as chaves a seguir são
inseridas em um heap inicialmente vazio.

F I L A D E P R I O R I D A D E

Exerćıcio 21 - Heaps

Dê a sequência de passos resultantes da criação de um heap quando as chaves a seguir são
inseridas em um heap inicialmente vazio. Desta vez, utilize a versão otimizada do algoritmo
de criação que utiliza a criação in place.

F I L A D E P R I O R I D A D E
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Exerćıcio 22 - Filas de Prioridade

Que fila de prioridade você usaria para achar os 100 menores elementos em um conjunto de
106 chaves aleatórias.
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