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INSTRUÇÕES

• As questões de programação serão respondidas pelo candidato usando uma das linguagens de progra-
mação de computadores aceitas, indicada pelo próprio candidato no ińıcio de cada questão

– As linguagens de programação aceitas são C, C++, Java e Python;

• A prova escrita elaborada pelo PPGCC/UFOP será realizada no dia 05 de julho de 2018 às 8:00 horas;

• A duração da prova será de 4 horas;

• Não será permitida a entrada de candidatos na sala de prova após o ińıcio da mesma;

• Os candidatos deverão permanecer no local de realização das provas durante, no mı́nimo, 60 (sessenta)
minutos, após o ińıcio da prova.

• Durante a aplicação das provas, será permitido deixar sobre a mesa apenas lápis ou lapiseira, caneta
esferográfica (azul ou preta), borracha e uma garrafa ou copo de água (transparente e sem rótulo),
além do Documento de Identificação;

• Para a realização das provas será adotado o procedimento de identificação civil dos candidatos, medi-
ante verificação do documento de identidade e coleta da assinatura em folha de presença espećıfica. O
candidato que se negar a ser identificado será automaticamente eliminado da seleção.

– Em todas as folhas da prova, o candidato deverá escrever, de forma clara, a caneta, o seu
número de inscrição e identificação, que consta na sua ficha de inscrição. O nome do candidato
não pode constar em qualquer parte das folhas de prova.

– O candidato que assinar a prova ou que se identificar de qualquer maneira será desclassificado.

• Durante a aplicação da prova, será proibido o uso de óculos escuros, chapéu, boné ou similar; relógio,
bracelete, pulseira, colar, brinco ou outros acessórios; controle remoto, alarme de carro, pager, beep
ou qualquer outro equipamento eletrônico, sendo também proibida qualquer comunicação entre os
candidatos;

• O candidato que for surpreendido com aparelhos celulares ou eletrônicos, mesmo que desligados, será
eliminado. Além disso, não será permitido o uso de corretivos. Também não será permitido fumar,
lanchar ou manusear embalagens nos locais de aplicação das provas. A universidade não se responsa-
bilizará pelo extravio ou perda de qualquer objeto;
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Questão 1. Linguagem utilizada: (linguagens aceitas: C, C++, Java e Python)
Uma indústria faz a folha mensal de pagamentos de seus empregados baseada no seguinte: Existe uma

tabela com os dados dos funcionários, que estão organizados de acordo com a imagem a seguir.

Fazer um algoritmo que processe a tabela e, para cada funcionário, emita seu contracheque cujo formato
é dado a seguir.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:
NOME:

SALÁRIO HORAS NORMAIS:

SALÁRIO HORAS EXTRAS:

DEDUÇÃO INSS:

SALÁRIO LÍQUIDO:

As regras de cálculo de salário são apresentadas a seguir. Há um salário/hora de referência que se aplica
a todos os empregados, que deverá ser lido previamente. O salário referente às horas extras é calculado
acrescentando 30% ao salário-hora normal. O desconto do INSS é de 11% do salário bruto (salário corres-
pondente às horas normais trabalhadas + salário correspondente às horas extras). Para o cálculo do salário,
considerar que existem duas classes de funcionários, a classe 1, cujo salário é 1,3 vezes o salário de referência,
e a classe 2, cujo salário é 1,9 vezes o salário de referência (que vale tanto para horas normais quanto para
horas extras).

2



.

Nº Inscrição

Questão 2. Linguagem utilizada: (linguagens aceitas: C, C++, Java e Python)
Implementar uma função recursiva para testar se um dado número inteiro N é primo ou não. Um inteiro

N > 1 é primo se e somente se ele é apenas diviśıvel por ele próprio e por 1.
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Questão 3. Linguagem utilizada: (linguagens aceitas: C, C++, Java e Python)
Sejam A e B duas listas simplesmente encadeadas de números inteiros. Faça um algoritmo na linguagem

assinalada acima que, sem levar em consideração a ordem:

1. retorne uma lista C que seja a união, sem repetição, das listas A e B;

2. retorne uma lista D que seja a interseção dos elementos que estão nas listas A e B;
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Questão 4. Linguagem utilizada: (linguagens aceitas: C, C++, Java e Python)
Seja A uma matriz com n linhas e n colunas com elementos reais aij . Faça um algoritmo para verificar

se os elementos diagonais dessa matriz são dominantes em todas as colunas, isto é, se cada elemento da
diagonal for maior, em módulo, que a soma de todos os demais elementos, em módulo, da mesma coluna.
Matematicamente, isso pode ser expresso pela Equação abaixo:

|ajj | >
n∑

i=1
i 6=j

|aij | ∀j = 1, 2, · · · , n (1)

em que |.| é a função módulo, ou seja, |x| = x, se x ≥ 0 e |x| = −x, se x < 0.
O algoritmo deve ter como entradas o número n de linhas e colunas, a matriz A, e retornar o valor TRUE

se os elementos diagonais de A forem dominantes em todas as colunas e valor FALSE, caso contrário.
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Questão 5. Linguagem utilizada: (linguagens aceitas: C, C++, Java e Python)

Considere a seguinte relação de ordem, ≺, definida para vetores u,v ∈ R2:

u ≺ v⇐⇒ u ≤ v and u 6= v

u ≤ v ⇐⇒ ui ≤ vi, for all i = 1, 2
u 6= v ⇐⇒ ∃i ∈ {1, 2} : ui 6= vi

Observe que não há uma ordenação total dos vetores em R2, ou seja, existem vetores incomparáveis.

Dado o seguinte conjunto de pontos no R2, apresente um algoritmo que retorne os vetores incomparáveis.
Quais são estes?

u1 u2
A 8 5
B 10 2
C 12 1
D 11 4
E 10 4
F 9 3
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Questão 6. Determine a complexidade de seu algoritmo apresentado na questão anterior.
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