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Nome do candidato: ____________________________________________________________ 
       
Aviso: O candidato é livre para fazer a prova em qualquer linguagem de programação aceita (C, C++, Java e 
Python), mas deve informar qual linguagem foi utilizada em cada questão. Caso a mesma linguagem seja escolhida 
para todas as questões, é suficiente descrever abaixo a linguagem geral utilizada. 
 
Se apenas uma linguagem para todas as questões de programação, qual? _______________________ 
      
1) (1,5 ponto) Dado um vetor de inteiros com N valores, escreva um procedimento que verifique 
se os elementos do vetor são todos diferentes sem usar métodos de ordenação. Escreva um 
método todosdiferentes() que retorne verdadeiro se todos os elementos do vetor são diferentes 
ou falso em caso contrário, isto é, se existir pelo menos dois elementos iguais. O procedimento 
deve possuir complexidade linear no pior caso. 
 
2) (1,5 ponto) Designa-se por quadrado mágico de ordem N uma matriz quadrada de ordem N de 
números inteiros, contendo valores de 1 a N2, dispostos na matriz de tal forma que a soma dos 
elementos em cada linha, em cada coluna, ou em cada diagonal, é constante e igual a (N3+N)/2. 
Escreva um programa que gere um quadrado mágico de ordem N (N deve ser ímpar), seguindo o 
seguinte método: Comece por colocar 1 no meio da primeira linha. Escreva os sucessivos inteiros 
2, 3, ..., N2 nas posições que correspondem a movimentar-se da última posição escolhida, 
deslocando-se diagonalmente uma posição para cima e para a esquerda. Note que você deve 
imaginar uma matriz wrap-around, ou seja, se você se mover para fora da borda esquerda do 
quadrado mágico, você deve re-entrar na borda direita, se você se mover para fora da borda 
superior do quadrado mágico, você deve re-entrar na borda inferior. 
 

Se a posição para onde deve ir já estiver ocupada ou se a posição corrente for a posição (1,1), 
coloque o número na posição imediatamente abaixo da posição corrente. Veja os exemplos 
abaixo. 
 

Quadrado mágico 3x3 (constante=15): 
 

6 1 8 

7 5 3 

2 9 4 

Quadrado mágico 5x5 (constante=65): 
 

15 8 1 24 17 

16 14 7 5 23 

22 20 13 6 4 

3 21 19 12 10 

9 2 25 18 11 



 
 
3) (2,0 pontos) Considere uma árvore B de ordem m = 2, ou seja, em que os nós que não são raiz 
têm no mínimo m registros e no máximo 2×m registros. Considere que a árvore B está com os 
registros conforme mostra a figura abaixo. 
 

 
 

a) (0,5 ponto) Apresente um desenho da árvore após a inserção da chave 17. 
b) (0,5 ponto) Considerando a árvore resultante em a), apresente um desenho da árvore após 

a inserção da chave 6. 
c) (0,5 ponto) Considerando a árvore resultante em b), apresente um desenho da árvore após 

a inserção da chave 21. 
d) (0,5 ponto) Considerando a árvore resultante em c), apresente um desenho da árvore após 

a inserção da chave 67. 
 
4) (1,5 ponto) Escreva uma função recursiva que, dado um texto da entrada,  imprima o mesmo 
na ordem inversa. Não utilize funções ou estruturas prontas de bibliotecas para este fim. 
 
5) (1,5 ponto) Dois algoritmos A e B, projetados com a mesma finalidade, possuem complexidade 
n5 e 2n, respectivamente, em que n denota o tamanho da entrada. Tendo em consideração a 
performance dos algoritmos, você escolheria o algoritmo B para utilização em quais casos? 
Justifique e exemplifique. 
         
6) (2,0 pontos) Considere uma estrutura de dados lista encadeada unidirecional denominada 
LISTA, em que cada célula contém um número real e informação sobre qual é a próxima célula 
da lista. Implemente uma função que, dadas duas listas L1 e L2, retorne a lista resultante da 
concatenação de L2 ao final de L1. A figura 1 ilustra esta operação. Em a) duas listas L1 e L2, e 
em b) a concatenação das listas. Não utilize funções ou estruturas prontas de bibliotecas. 
 

 
Figura 1. Operação de concatenação entre duas listas encadeadas. 


