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Aula Prática 06 
 

Análise de Algoritmos (Parte 3) 
 

 

Questão 01 
Entregar no moodle até o final do dia (23h55 do dia 29/05/2013). 
 
Defina um Tipo Abstrato de Dados TMatriz, para representar matrizes quadradas de tamanho n. 
Implemente duas operações:  
 

• Somar duas matrizes e retornar uma nova estrutura TMatriz. 
• Multiplicar 2 matrizes e retornar uma nova estrutura TMatriz. 

 
Explique qual é a ordem de complexidade dessas duas operações. Se você tivesse a opção de 
utilizar um algoritmo com complexidade exponencial θ(2n) para multiplicar duas matrizes, qual 
algoritmo você iria preferir? Justifique.  
 
Atenção: a alocação das matrizes deve ser dinâmica. Seguem sugestões de cabeçalho das 
funções da TAD: 
 
TMatriz * TMatriz_Inicia(int n); 
TMatriz * TMatriz_Soma(TMatriz *m1, TMatriz *m2); 
TMatriz * TMatriz_Multiplica(TMatriz *m1, TMatriz *m2); 
void TMatriz_Imprime(TMatriz *m); 
 
Entrada: 
A entrada começa com o número n indicando o tamanho da matriz quadrada. Nas n linhas 
seguintes, seguem os valores das colunas de cada linha da primeira matriz (m1). As n linhas 
subsequentes correspondem aos valores da segunda matriz (m2), seguindo o mesmo padrão. 
 
Saída: 
Seu programa deve imprimir as matrizes resultantes da soma e multiplicação de m1 por m2. 
 

Exemplo de Entrada Exemplo de Saída 

2 
1 2 
3 4 
4 3 
2 1 

5 5 
5 5 
8 5 
20 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 a função de 
complexidade f(n) deve ser incluída no código na forma de comentário.  


