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O último d́ıgito da sua matŕıcula determinará a sua sua prova!!! Sem qualquer
apelação. Ler a prova toda é parte da avaliação.

Segunda Avaliação 2020.2
AENPE - Matŕıcula Final 0, 3, 8

Questão 1. Com base na árvore a seguir, com raiz no vértice ”a”, responda:

a) Quais os vértices internos?

b) Quais vértices possuem mais de dois descendentes.

c) Qual a altura desta árvore? Ela é balanceada?

Questão 2. a) Desenhe a árvore de busca binária para a seguinte sequência:

43, 38, 30, 40, 48, 46, 45, 47, 52, 28, 32, 34, 31.

b) A árvore obtida no item a) é balanceada? Se não, sugira, na ordem, uma quantidade mı́nima de vértices, de soma

mı́nima, com numeração arbitrária, a serem inseridos de modo a torná-la balanceada.

Questão 3. Determine a busca em pré-ordem da árvore obtida no item ”a”da Questão 2. (Lembre-se de que uma

árvore que só tem um filho, que este filho é esquerdo!)
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Questão 4. Use a busca em profundidade a partir do vértice ”c”(raiz) para obter uma árvore geradora para o grafo

a seguir:

Sempre que tiver escolher entre dois ou mais vértices a ordem alfabética , isto é, opte pela letra que vem primeiro no

alfabeto. Ao final, escreva os vértices na ordem em que foram encontrados!

Questão 5. Use o algoritmo de Prim para determinar uma árvore geradora mı́nima para o grafo a seguir:

Em caso de múltipla escolha, opte pela ordem lexicográfica.
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Questão 1. Com base na árvore a seguir, com raiz no vértice ”a”, responda:

a) Quais vértices são folhas?

b) Determine os bisnetos de a?

c) Determine todos os vértices que possuem mais de dois ancestrais.

Questão 2. a) Encontra a árvore de busca binária para a seguinte sequência:

61, 55, 30, 57, 23, 70, 68, 74, 72, 79.

b) A árvore obtida no item a) é balanceada? Se não, sugira, na ordem, uma quantidade mı́nima de vértices, de soma

mı́nima, com numeração arbitrária, a serem inseridos de modo a torná-la balanceada.

Questão 3. Determine a busca em pós-ordem da árvore obtida no item ”a”da Questão 2. (Lembre-se de que uma

árvore que só tem um filho, que este filho é esquerdo!)
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Questão 4. Use a busca em largura a partir do vértice ”e”(raiz) para obter uma árvore geradora para o grafo a

seguir:

Sempre que tiver escolher entre dois ou mais vértices a ordem alfabética , isto é, opte pela letra que vem primeiro no

alfabeto. Ao final, escreva os vértices na ordem em que foram encontrados!

Questão 5. Use o algoritmo de Prim para determinar uma árvore geradora mı́nima para o grafo a seguir:

Em caso de múltipla escolha, opte pela ordem lexicográfica.
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Questão 1. Com base na árvore a seguir, com raiz no vértice ”a”, responda:

a) Quais vértices são filhos?

b) Quais vértices são ancestrais de g?

c) Determine todos os vértices cujos ancestrais coincidem (explicite os vértices e os ancestrais)?

Questão 2. a)Encontra a árvore de busca binária para a seguinte sequência:

62, 56, 30, 57, 23, 70, 68, 74, 72, 79.

b) A árvore obtida no item a) é balanceada? Se não, sugira, na ordem, uma quantidade mı́nima de vértices, de soma

mı́nima, com numeração arbitrária, a serem inseridos de modo a torná-la balanceada.

Questão 3. Determine a busca em ordem simétrica da árvore obtida no item ”a”da Questão 3. (Lembre-se de que

uma árvore que só tem um filho, que este filho é esquerdo!)
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Questão 4. Use a busca em largura a partir do vértice ”g”(raiz) para obter uma árvore geradora para o grafo a

seguir:

Sempre que tiver escolher entre dois ou mais vértices a ordem alfabética , isto é, opte pela letra que vem primeiro no

alfabeto. Ao final, escreva os vértices na ordem em que foram encontrados!

Questão 5. Use o algoritmo de Kruskal para determinar uma árvore geradora mı́nima para o grafo a seguir:

Em caso de múltipla escolha, opte pela ordem lexicográfica.
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