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1. (Algoritmo guloso). Resolva o problema de seleção de atividades: Da-
dos os tempos de ińıcio e término de n atividades, encontre o maior
conjunto de atividades que podem ser realizadas sem conflitos. Uma
atividade pode começar imediatamente após o fim de outra atividade.

Definição. Dizemos que um subgrafo C de um grafo G é um clique em
G, se para todos x, y ∈ V (C), temos xy ∈ E(G); dizemos que um conjunto
I ⊆ V (G) é independente se para todos x, y ∈ I, temos xy /∈ E(G); e dize-
mos que um conjunto S ⊆ V (G) é uma cobertura por vértices de G, se para
toda aresta xy ∈ E(G), temos x ∈ S ou y ∈ S.

Considere então os seguintes problemas:

Clique Máxima

I Problema: MaxClique
Dados: um grafo G
Objetivo: encontrar um maior clique C ⊆ V (G) em G.

I’ Problema: k-Clique
Dados: um grafo G e um inteiro k
Objetivo: decidir se há clique C ⊆ V (G) em G tal que |V (C)| ≥ k.

Independente Máximo

II Problema: MaxStableSet
Dados: um grafo G
Objetivo: encontrar um maior conjunto independente em G.

II’ Problema: k-StableSet
Dados: um grafo G e um inteiro k
Objetivo: decidir se há conjunto independente de vértice I ⊆ V (G)
tal que |I| ≥ k.
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Cobertura Mı́nima por Vértices

III Problema: MinVertexCover
Dados: um grafo G
Objetivo: encontrar uma menor cobertura por vértices S ⊆ V (G) em
G.

III’ Problema: k-VertexCover
Dados: um grafo G e um inteiro k
Objetivo: decidir se há cobertura por vértices S ⊆ V (G) tal que
|S| ≤ k.

2. Escolha i em {I, II, III}, considere o par de problemas i, i′ e mostre
que:

(a) Podemos resolver i′ com uma única execução de um algoritmo que
resolva i.

(b) Podemos resolver i com um número polinomial (no tamanho de
uma instância) de execuções de um algoritmo que resolva i′.

3. Suponha que exista um algoritmo eficiente AI′ para resolver o problema
I ′. Construa algoritmos eficientes para resolver os problemas II ′ e III ′.

4. Mostre que o problema I ′ é NP-completo.
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