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01. Encontre uma fórmula em função de n para cada um dos somatórios abaixo:

   a) ∑
i=1

n

i

   b) ∑
i=1

n

2 i+c  

        sendo c uma constante arbitrária.

   c) ∑
i=1

n

i2

   d) ∑
i=1

n

(2 i−c )
2

        sendo c uma constante arbitrária.

   e) ∑
i=1

n

(∑
j=1

i

j)

02. (CLRS 1.2-2) Suponha que estamos comparando implementações de ordenação por inserção e ordenação
por intercalação na mesma máquina. Para entradas de tamanho n, a ordenação por inserção é executada em
8n² etapas, enquanto a ordenação por intercalação é executada em 64n lg(n) etapas. Para que valores de n a
ordenação por inserção supera a ordenação por intercalação?

03. (CLRS 1.2-3) Qual é o menor valor de n tal que um algoritmo cujo tempo de execução é 100n² funciona
mais rápido que um algoritmo cujo tempo de execução é 2n na mesma máquina?

04. (CLRS 3.1-4) É verdade que 2n-1 = O(2n)? E é verdade que 22n = O(2n)? Justifique sua resposta.

05. Escreva as seguintes funções em termos da notação O:

   a) n2
+2 log (n )

   b) 3nn
+2n

   c) (n−1 )n+nn−1

   d) 5747326

   e) 5n7
+2n

+n !

   f) 3n+7m+2

   g) 5n2
+9m+4

   h) 3 n+5 m+n m

06. (CLRS 2.2-1) Expresse a função n³/1000 – 100n² – 100n + 3 em termos da notação Θ.



07. Qual a complexidade do algoritmo de ordenação abaixo:

SORT(A, i, n)
 1   if  i   ≤ n1
 2      then  j   MAX(← A, i, i+1, n)
 3             tmp   ← A[i]
 4             A[i]   ← A[j]
 5             A[j]   ← tmp
 6             SORT(A, i+1, n)

MAX(A, j, k, n)
 1   if  k   ≤ n
 2      then if  A[k] < A[j]
 3                then  j   MAX(← A, k, k+1, n)
 4   return j

08.  O odd-even sort  ocorre da seguinte maneira:  percorra o arranjo várias vezes,  na primeira passagem
compare A[i] com A[i+1] para todo i ímpar e na segunda passagem compare A[i] com A[i+1] para todo i par e,
toda vez que A[i] > A[i+1] troque os dois; continue alternando dessa maneira até que o vetor esteja ordenado.

   a) Escreva um algoritmo que implemente essa ordenação.

   b) Qual é a complexidade desse algoritmo?
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