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Aula Prática 04-05 
 

Análise de Algoritmos (Partes 1 e 2) 
 

 

Questão 01 
Entregar no moodle até o final do dia (23h55 do dia 29/05/2013). 
 
O algoritmo a seguir calcula a média e o desvio padrão de um conjunto.  
 
desvpad = 0 
media = 0 
seja v um vetor de tamanho n, com os dados da entrada 
para cada valor x de v faça: media = media + x/n 
para cada valor x de v faça: desvpad = desvpad + (x – media)2/(n - 1) 
desvpad = sqrt(desvpad) 
 
Implemente o algoritmo e dê sua função de complexidade de tempo, f(n), e sua complexidade 
assintótica. 
 
Entrada: 
A entrada começa com o número N de casos de testes. Nas N linhas seguintes, o primeiro inteiro 
indica o tamanho do vetor, n, enquanto os n inteiros seguintes representam os valores do vetor. 
 
Saída: 
Seu programa deve imprimir, em cada linha da saída, a média, o desvio padrão (imprimir o 
número com 3 casas decimais) e o número de operações envolvendo as variáveis media e 
desvpad, segundo o algoritmo apresentado acima. 
 
Dica: verifique sua resposta utilizando a função de complexidade, f(n), obtida. 
 

Exemplo de Entrada Exemplo de Saída 

2 
2 2 4 
5 2 4 6 8 10 

3.000 1.414 7  
6.000 3.162 13 

 
Regras para entrega no moodle: 
Verifique se seu programa compila e executa na linha de comando antes de efetuar a entrega. 
Quando o resultado for correto, entregue um arquivo .ZIP com seu nome, sobrenome e o número 
da questão (exemplo: tulio-toffolo-01.zip). O aquivo deve conter os arquivos .c, .h e um arquivo .txt 
contendo a função de complexidade f(n) e a complexidade assintótica (note que o algoritmo 
possui pior caso = melhor caso = caso médio). Exemplo do arquivo .txt (com dados fictícios): 
 
f(n) = n3 + 2n2 + n + 100 
f(n) = O(n3) 
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Revisão de TADs 
 

 

Questão 02 
Entregar no moodle até as 23h55 de sexta-feira, dia 31/05/2013. 
 
Um tipo abstrato de dados agrupa a estrutura de dados juntamente com as operações que podem 
ser feitas sobre esses dados. O TAD encapsula a estrutura de dados, isto é, os usuários do TAD 
só têm acesso a algumas operações disponibilizadas sobre esses dados. 
A seguir é ilustrado o TAD Ponto, que representa um ponto no espaço R2. 
 

 
 
Implemente para o TAD Ponto (do exemplo) a função distancia que calcula e retorna a distância 
entre dois pontos. Em seguida, teste esta nova função. 
 
 
Questão 03 
Entregar no moodle até as 23h55 de sexta-feira, dia 31/05/2013. 
 
Implemente um TAD Retangulo. Um retângulo tem os atributos altura e largura, uma função para 
inicializar estes atributos com valores passados como parâmetro, funções que calculam e 
retornam o perímetro e a área do retângulo e uma função que imprime as informações do 
retângulo (altura, largura, perímetro e área).  
 
Defina para o TAD Retangulo a função desenhar que desenha um retângulo usando o caractere 
‘*’. Para tanto, o número de asteriscos é definido pelos valores inteiros mais próximos de altura e 
largura (ou seja, deve-se arredondar o número usando a função round da biblioteca math.c). Por 
exemplo, um retângulo com altura 2.9 e largura 5.3 seria impresso como apresentado a seguir: 
 
***** 
*   * 
***** 
 
Em seguida, faça um programa para testar o seu TAD. 
 
 
Regras para entrega no moodle: 
Verifique se seu programa compila e executa na linha de comando antes de efetuar a entrega. 
Quando o resultado for correto, entregue um arquivo .ZIP com seu nome, sobrenome e o número 
da questão (exemplo: tulio-toffolo-02.zip). O aquivo deve conter os arquivos .c e .h 
 


