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Questão 1. Considere o conjunto universo U = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, determine, usando operações sobre cadeia de

bits o conjunto dado pela expressão:

NOT ((NOT 1000010101)AND (0101011100OR (NOT 1100110010)))

Todos os cálculos devem ser feitos usando cadeias de bits e a resposta final usando elementos de U .

Questão 2. Dada a função f(x) = x−2
x2−5x+6 determine:

a) A imagem de 5.

b) O elemento do domı́nio cuja imagem é igual a 5.

c) O domı́nio de f .

d) A imagem de f . (Cuidado!!!)

Questão 3. Um programa de computador é capaz de executar quatro funcionalidades no conjunto dos inteiros. São

elas:

i) f : elevar um número inteiro não negativo ao quadrado;

ii) g: calcular o triplo de um número inteiro não negativo;

iii) h: aumentar de duas unidades um número inteiro não negativo;

iv) k: calcular o resto da divisão de um número inteiro não negativo por 7;

v) r: se a entrada em r for par temos a mensagem “Valor selecionado”, do contrário, temos a mensagem “Valor não

selecionado”.

Considerando a função composta F (n) = r(f(h(k(g(n))))):

a) Determine F (7);

b) Determine a imagem de F ;

c) Quais valores de entrada em F resulta na mensagem “Valor selecionado”?

d) F é injetora?

Questão 4. Use uma tabela para expressar os valores da função booleana F (x, y, z) = y(xz + x z).

Questão 5. Quais valores das funções booleanas satisfazem as equações:

a) xy = x + y

b) x + xy = x

Justifique cada passo.

Questão 6. Exiba uma soma booleana que tem valor zero se, e somente se, x = z = 0 e y = 1. Determine sua

expansão em somas de produtos. Justifique cada passo.

Questão 7. Mostre que (x + z)y = (((x|x)|(z|z))|y)|(((x|x)|(z|z))|y).
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