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1. [2 pontos] Sejam f(n), g(n) funções positivas. Diga se cada uma das afirmações abaixo é verdadeira
ou falsa. Justifique sua resposta com uma prova ou um contraexemplo.

(1.1) V f(n) = O(g(n)) se e somente se g(n) = Ω(f(n)).

Esboço da solução: Primeiro assuma que f(n) = O(g(n)). Então existem constantes c, n0
tais que para todo n ≥ n0 temos f(n) ≤ cg(n). Logo, para todo n ≥ n0 temos também
g(n) ≥ kf(n), em que k = 1

c . Então g(n) = Ω(f(n)).

Agora assuma que g(n) = Ω(f(n)). Por argumento análogo ao anterior chegamos também
em f(n) = O(g(n)).

(1.2) F Se f(n) = O(g(n)) então 2f(n) = O(2g(n)).

Esboço da solução: Um posśıvel contraexemplo é f(n) = 2n, g(n) = n. Nesse caso,
2n = O(n), mas 22n não é O(2n). Pode-se provar esta última afirmação por contradição.
Se 22n = O(2n) então existem constantes c, n0 tal que para todo n ≥ n0 temos 2n2n ≤ c2n,
logo 2n ≤ c para todo n ≥ n0, absurdo.

2. [2 pontos] Suponha que você tenha um tabuleiro de xadrez com n × n quadrados e uma peça que
pode de mover somente de três formas:

• para o quadrado imediatamente acima

• para o quadrado na diagonal acima e à esquerda (exceto, claro, se a peça já estiver na coluna
mas à esquerda!)

• para o quadrado na diagonal acima e à direita (exceto, claro, se a peça já estiver na coluna mas
à direita!)

Considere ainda que existe um custo associado a cada quadrado do tabuleiro. Finalmente, considere
também que a peça deve ser posicionada inicialmente em um quadrado qualquer da primeira fileira
do tabuleiro.

Escreva um algoritmo que encontre o caminho de menor custo que pode ser percorrido por uma peça
desde a primeira até a última fileira do tabuleiro. Explique o racioćınio utilizado para elaborar o
algoritmo e qual técnica você utilizou.
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Esboço da solução: Seja c(i, j) uma função que retorna o custo associado ao quadrado na
i-ésima fileira e j-ésima coluna do tabuleiro. Seja q(i, j) uma função que retorna o custo mı́nimo
para atingir o quadrado i, j partindo de algum quadrado da primeira fileira.

Estamos interessados no menor valor de q(n, j) para 1 ≤ j ≤ n. Note que o valor de q(i, j) é
igual a c(i, j) somado ao menor custo dentre os três quadrados abaixo de i, j. Portanto, podemos
definir q da seguinte forma:

q(i, j) =


∞, se j < 1 ou j > n

c(i, j), se i = 1

c(i, j) + min(c(i− 1, j − 1), c(i− 1, j), c(i− 1, j + 1)), caso contrário.

Portanto, o problema possui subestrutura ótima, de modo que a técnica de programação dinâmica
é uma boa candidata.

for x = 1 to n do
q[1, x]← c(1, x)

end for
for y = 1 to n do
q[y, 0]←∞
q[y, n+ 1]←∞

end for
for y = 2 to n do

for x = 1 to n do
m← min(q[y − 1, x− 1], q[y − 1, x], q[y − 1, x+ 1])
q[y, x]← m+ c(y, x)

{já que a questão pede não somente o custo mı́nimo, temos os comandos abaixo para
preencher o array p com as informações necessárias para reconstruir o caminho que atinge
o custo mı́nimo}
if m = q[y − 1, x− 1] then
p[y, x]← −1

else if m = q[y − 1, x] then
p[y, x]← 0

else
p[y, x]← 1

end if

end for
end for

O restante da solução é bastante simples e será omitido deste esboço. Para calcular o custo
mı́nimo, basta encontrar o menor valor de q[n, j] para 1 ≤ j ≤ n. Para obter o caminho mı́nimo
basta utilizar o array p.

Esboço da solução: Uma solução alternativa, também correta, envolve converter o problema
original no problema de encontrar caminho mı́nimo em grafo direcionado. Desse modo pode-se
resolver com método guloso inspirado em algoritmo de Dijkstra.

3. [2 pontos](3.1) Prove que são necessárias pelo menos d3n/2e − 2 comparações no pior caso para
determinar simultaneamente o máximo e o mı́nimo em uma lista com n números.

Esboço da solução: Podemos provar pelo método do adversário. Seja MAX o conjunto
de todos os números da lista de entrada que podem ser o máximo, e seja MIN o conjunto de
todos os números que podem ser o mı́nimo da lista. Inicialmente temos n números na lista
de entrada e qualquer um deles pode ser o máximo ou o mı́nimo. Portanto, inicialmente
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|MAX| = |MIN | = n e ambos os conjuntos contém todos os elementos da lista de entrada.
A cada passo do algoritmo devemos atualizar os conjuntos MAX e MIN .

Se comparamos dois elementos a, b da lista de entrada e obtemos a < b então podemos
remover a do conjunto MAX e podemos remover b do conjunto MIN . Desse modo, redu-
zimos o tamanho de ambos os conjuntos em 1 unidade. Esse tipo de comparação é o melhor
que pode ser feito no ińıcio de qualquer algoritmo para o problema em questão, e existem
bn/2c comparações desse tipo até que MAX e MIN sejam disjuntos.

Depois que os conjuntos são disjuntos o algoritmo só pode comparar dois números perten-
centes a MAX, reduzindo o tamanho de MAX em 1 unidade; ou dois números pertencentes
a MIN , reduzindo o tamanho de MIN em 1 unidade. Existem bn/2c − 1 comparações
entre elementos de MAX até que este possua somente 1 elemento (situação em que o valor
máximo da lista já é conhecido); e da mesma forma existem bn/2c − 1 comparações entre
elementos de MIN até que este possua somente 1 elemento (situação em que o valor mı́nimo
da lista já é conhecido).

No total precisamos realizar bn/2c+ (bn/2c − 1) + (bn/2c − 1) = d3n/2e − 2 comparações
até determinar o máximo e o mı́nimo da lista.

(3.2) Descreva um algoritmo que encontre o máximo e o mı́nimo em uma lista com n números rea-
lizando d3n/2e − 2 comparações no pior caso. Explique o racioćınio utilizado para elaborar o
algoritmo e qual técnica você utilizou.

Esboço da solução: Uma posśıvel solução é utilizando a técnica de dividir e conquistar.
Pode-se dividir a lista de entrada em duas metades iguais, obter recursivamente o máximo
e o mı́nimo de cada metade, e depois comparar os resultados parciais obtidos. O número
de comparações será dado por T (n) = 2T (n/2) + 2, com T (2) = 1. Resolvendo a recursão
é posśıvel concluir que o algoritmo realiza 3n/2− 2 comparações.
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4. [2 pontos] Um caminho é um grafo conexo de grau máximo 2 e possui dois vértices com grau exata-
mente 1. Um ciclo é um grafo conexo no qual cada vértice possui grau exatamente 2. Um caminho
ou ciclo em um grafo G é dito Hamiltoniano se contém todos os vértices de G. Considere os seguintes
problemas, e resolva os itens a− g.

Problema: Caminho Hamiltoniano.
Dados: um grafo G
Pergunta: G possui um caminho Hamiltoniano?

Problema: Ciclo Hamiltoniano.
Dados: um grafo G
Pergunta: G possui um ciclo Hamiltoniano?

Problema: Ciclo meio Hamiltoniano.
Dados: um grafo G
Pergunta: G possui um caminho com pelo menos |V (G)|/2 vértices?

a) Apresente uma redução polinomial do problema Caminho Hamiltoniano para o problema Ciclo

Hamiltoniano.

b) Suponha que exista um algoritmo A′ que decide Ciclo Hamiltoniano, e construa um algoritmo
A que decide Caminho Hamiltoniano usando apenas um número constante de execuções de
A′;

c) Enuncie as definições de Problemas NP-Completo e NP-Dif́ıcil;

d) Mostre que Ciclo Hamiltoniano está em NP.

No que segue, assuma que Caminho Hamiltoniano é um problema NP-Completo.

e) Mostre que Ciclo Hamiltoniano é NP-dif́ıcil;

f) Ciclo Hamiltoniano é NP-Completo?

g) Ciclo meio Hamiltoniano é NP-Completo?

Esboço da solução:

a) Dado grafo G (como instância de Caminho Hamiltoniano), defina o grafo G′ como o grafo
obtido de G pela adição de um novo vértice u ligado a todos os vértices de G. Considere a
função f tal que f(G) = G′, que mapeia instâncias de Caminho Hamiltoniano em instâncias
de Ciclo Hamiltoniano.

Note que se G′ possui um ciclo Hamiltoniano C, então C − u (o grafo obtido do ciclo C
pela remoção do vértice u) é um caminho que contém todos os vértices de G, ou seja, um
caminho Hamiltoniano. Por outro lado, suponha que G possui um caminho Hamiltoniano P
com vértices finais a e b. O grafo C, obtido de P pela adição u ligado a a e b, é um ciclo
Hamiltoniano de G′. Logo G possui um caminho Hamiltoniano se e somente se G′ possui um
ciclo Hamiltoniano. Ou seja G é uma instância do tipo SIM para Caminho Hamiltoniano se
e somente se G′ G′ é uma instância do tipo SIM para Ciclo Hamiltoniano.

Como f pode ser executada em tempo O(n), f é uma redução polinomial de Caminho

Hamiltoniano para Ciclo Hamiltoniano.

b) Considere o seguinte algoritmo que executa uma única vez o algoritmo A′.

A(G)

1. G′ ← f(G)

2. devolve A′(G)

c) Dizemos que um problema π é NP -dif́ıcil se para todo problema π′ ∈ NP existe redução
polinomial de π′ para π. Um problema NP-dif́ıcil π é NP-completo se π ∈ NP .

d) Para isso precisamos definir um certificado para Ciclo Hamiltoniano e mostrar um algo-
ritmo que reconhece ele em tempo polinomial.

Um certificado para Ciclo Hamiltoniano é um ciclo Hamiltoniano, que consiste em uma
sequência de vértices C = (v1, . . . , vn) para a qual v1vn ∈ E(G) e vivi+1 ∈ E(G) para
i = 1, . . . , n− 1. O seguinte algoritmo reconhece este certificado em tempo O(n2), em que n
é o número de arestas da instância.

ReconheceCicloHamiltoniano(G,C)
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1. se C n~ao possui todos os vértices da instância, rejeite;

2. se v1vn /∈ E(G), rejeite;

3. para cada i = 1, . . . , n− 1:

4. se vivi+1 /∈ E(G), rejeite;

5. aceite.

No que segue, assuma que Caminho Hamiltoniano é um problema NP-Completo.

e) Como Caminho Hamiltoniano é NP-completo, e, por a), existe reduç~ao polinomial

de Caminho Hamiltoniano para Ciclo Hamiltoniano, ent~ao Ciclo Hamiltoniano é

NP-difı́cil;

f) Sim. Como visto em c), para que Ciclo Hamiltoniano seja NP-completo, basta

que ele seja um problema em NP e que seja NP-difı́cil. Estes dois pontos foram

provados, respectivamente nos itens d) e e).

g) Sim. Primeiramente, note que Ciclo meio Hamiltoniano está em NP. De fato, um

certificado é um ciclo com pelo menos n/2 vértices no grafo dado; e um

algoritmo que o reconheça é uma variaç~ao do algoritmo apresentado no item d),

mas que no lugar de executar a linha 1, verifica se C possui pelo menos metade

dos vértices do grafo dado.

Para mostrar que Ciclo meio Hamiltoniano é Np-difı́cil, vamos mostrar que Ciclo

Hamiltoniano pode ser reduzido a Ciclo meio Hamiltoniano. Dado um grafo G,
considere o grafo G′ obtido de G pela adiç~ao de |V (G)| vértices isolados.

Claramente, G possui um ciclo Hamiltoniano (ou seja, um ciclo de comprimento

|V (G)|) se e somente se G′ possui um ciclo de comprimento pelo menos |V (G′)|/2 =
|V (G)|. Assim, a reduç~ao f tal que f(G) = G′ é uma transformaç~ao que pode ser

executada em tempo O(n).

5. [2 pontos] Dizemos que um grafo G = (V,E) é k-clique-coloŕıvel se existe uma função f do conjunto
de vértices V no conjunto {1, 2, ..., k} tal que todo par u, v ∈ V , com uv /∈ E, satisfaz f(u) 6= f(v).
Seja k > 1 e considere o seguinte problema.

Problema: k-Clique-Coloraç~ao
Dados: um grafo G
Pergunta: G é k-clique-coloŕıvel?

Para que valores de a, b ≥ 1, podemos dizer que a-Clique-Coloraç~ao reduz polinomialmente a
b-Clique-Coloraç~ao? Justifique!

Esboço da solução: Primeiramente, note que, para todo k, o problema k-Clique-Coloraç~ao está
em NP . Um certificado para k-Clique-Coloraç~ao é uma função c que atribui a cada vértice
uma cor em {1, . . . , k}, e um algoritmo que o reconhece testa se para todas os pares uv /∈ E(G)
vale c(u) 6= c(v), e rejeita se esse teste falhar para algum par. Isso pode ser feito em tempo
O(n2), em que n = |V (G)|.
Afirmamos, 3-Clique-Coloraç~ao é um problema NP-dif́ıcil. De fato, dado grafo G, seja Ḡ o
complemento do grafo G, ou seja, o grafo obtido do grafo completo Kn pela remoção das arestas
de G. Não é dif́ıcil ver que G admite uma 3-coloração própria se e somente se Ḡ admite uma
3-clique coloração. Logo, a transformação f tal que f(G) = Ḡ é uma redução de 3-coloração
para 3-Clique-Coloraç~ao. Além disso, f pode ser computada em tempo O(n2). Portanto,
3-coloração própria reduz em tempo polinomial para 3-Clique-Coloraç~ao. Como 3-coloração
própria é NP-completo, então 3-Clique-Coloraç~ao é NP-dif́ıcil. Logo 3-Clique-Coloraç~ao é
NP-completo como gostaŕıamos de demonstrar.

Agora mostramos que k-Clique-Coloraç~ao é NP-completo para todo k > 3. De fato, dado
um grafo G e um inteiro k > 3, seja Gk o grafo obtido de G pela adição de k − 3 no-
vos vértices isolados. Note que G admite uma 3-clique coloração se e somente se Gk admite
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uma k-clique coloração. Assim, a transformação fk tal que fk(G) = Gk é uma redução de
3-Clique-Coloraç~ao para k-Clique-Coloraç~ao que pode ser executada em tempo O(n). Con-
clúımos que k-Clique-Coloraç~ao é NP-completo para todo k ≥ 3.

Finalmente, como k-Clique-Coloraç~ao é NP-completo para todo k ≥ 3, temos que para todos
a e b com a ≥ 1 e b ≥ 3, o problema a-Clique-Coloraç~ao reduz polinomialmente ao problema
b-Clique-Coloraç~ao.
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