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Grupo I (2,5 valores)

Neste exercício não pode usar definições por compreensão nem métodos. As únicas operações sobre listas permitidas são:
lista vazia ([]), acesso aos elementos da lista por posição (lista[posição]), seccionamento da lista (lista[posição:posição]),
comparação com a lista vazia (==[]), cálculo do comprimento (len) e concatenação (+).

Defina imperativamente em Python uma função copiasQ que dada uma lista w e um natural
n devolve True se todos os valores que ocorrem em w ocorrem pelo menos n vezes, e False
caso contrário.

Nomeadamente, copiasQ([0,1,1,2,2,0,1],2) deve ser True, já que 0 e 2 ocorrem duas
vezes na lista e 1 ocorre três vezes, pelo que copiasQ([0,1,1,2,2,0,1],3) deve ser False.

Resolução:

(vsff)



Grupo II (2,5+2,0 valores)

Considere eventos e planificadores. Cada evento é determinada por data (ano, mês e dia),
hora e um descritivo. Um planificador é uma colecção de eventos. As operações relevantes são
as seguintes:

• evt(a,m,d,h,desc): devolve o evento com data (a,m,d), hora h e descritivo desc;

• data(e): devolve a data (a,m,d) do evento e;

• hora(e): devolve a hora h do evento e;

• descr(e): devolve o descritivo desc do evento e;

• novoPlan(): devolve planificador sem eventos;

• junta(e,p): planificador que resulta de acrescentar o evento e ao planificador p;

• anos(p): lista dos anos com eventos planeados no planificador p;

• meses(a,p): lista dos meses do ano a com eventos planeados no planificador p;

• dataPlan(a,m,d,p): lista dos eventos no planificador p cuja data é (a,m,d), na mesma
ordem em que lá foram colocados;

• mesPlan(a,m,p): lista dos eventos no planificador p planeados para o mes m do ano a,
na mesma ordem em que lá foram colocados.

a) Desenvolva em Python implementações eficientes apenas para as operações
evt, data, junta, anos, mesPlan,

de modo a que cada evento seja representado por um tuplo da forma (a,m,d,h,desc),
onde a, m, d são números inteiros apropriados, h tem um formato não especificado, e
desc é uma string; e um planificador é representado como uma lista ordenada por ordem
crescente do ano da forma [pa1

, . . . , pan
], onde cada pai

representa um ano com eventos
planificados e é da forma (ai,[p1

ai
, . . . , p12

ai
]) em que pj

ai
é a lista dos eventos planificados

para o mês j do ano ai.
Por exemplo, considere eventos e1, e2, e3, e4, cujos detalhes se omitem, mas cujos anos
são, respectivamente, 2021, 2021, 2022, 2022, e os meses são, respectivamente, 1, 9, 3 e
12. Não havendo outros eventos no planificador, a sua representação será

[(2021,[[e1],[],[],[],[],[],[],[],[e2],[],[],[]]),

(2022,[[],[],[e3],[],[],[],[],[],[],[],[],[e4]])].
Resolução:

(vsff)



(vsff)



b) Desenvolva, sobre a camada de abstracção obtida acima e assegurando a independência
da implementação, as seguintes funções.

b1) A função meses_em_alta, que recebendo um planificador devolve o par (n,w) onde
w é a lista, ordenada por ano e mês, dos pares (a,m) correspondentes aos meses
com mais eventos planeados, e n é precisamente o número de eventos planeados
para cada um desses meses.
Nomeadamente, para o planificador p antes descrito, com eventos e1, e2, e3, e4,
meses_em_alta(p) devolverá (1,[(2021,1),(2021,9),(2022,3),(2022,12)]).
Resolução:

b2) A função ordPlan, que recebendo um planificador p devolve um planificador con-
tendo os mesmos eventos que p, mas em que o resultado das operações dataPlan e
mesPlan é sempre devolvido por ordem cronológica de data e hora. Para comparar
horas pode assumir que dispõe de uma função antes tal que antes(h1,h2) é True
se h1 é anterior a h2, e False caso contrário.
Nomeadamente, dados eventos e5, e6 ambos com a mesma data (2023,1,31) mas
sendo a hora de e5 posterior à de e6, como resultado de

w1 será [e5,e6], mas w2 deverá ser [e6,e5].
Resolução:

(vsff)



Grupo III (2,0 valores)

Neste exercício não pode usar recursão, ciclos ou atribuições, nem extensões da linguagem. Pode usar, sem necessitar de os
definir, os combinadores map, reduce, any, all, filter, nest, fixedpoint, bem como definições lambda e por compreensão.

Pelo teorema fundamental da aritmética, sabemos que todo o inteiro positivo tem uma
factorização única em potências de primos da forma pe1

1 × pe2
2 × · · · × pek

k (onde se assume que
p1, p2, . . . , pk são os k primeiros números primos).

Implemente funcionalmente em Python uma função calc que inverte o processo de factor-
ização, ou seja, que dada uma lista de expoentes da forma [e1,...,ek] calcula o número cuja
factorização corresponde a esses expoentes.

Por exemplo, calc([1,0,2,1]) deve devolver 350 pois 21×30×52×71 = 2×1×25×7 = 350.
Sugestão: note que conhecendo todos os números primos menores que x é simples verificar

se, por sua vez, x é ou não primo.

Resolução:

(vsff)



Grupo IV (1,0 valores)

Neste grupo de escolher resolver apenas uma das alíneas, indicando-a claramente.

a) Considere o seguinte programa imperativo PROG1.

Indique, justificando, uma condição invariante do ciclo que permita demonstrar que é
válida a asserção de correcção parcial

{x == n and type(n) == int and n >= 0} PROG1 {r == n∗∗2},

ou seja, que quando executado sobre um número natural n, se terminar, o programa
PROG1 termina calculando o valor de n ao quadrado.
Resolução: Considere-se a condição invariante

Cinv ≡ (x >= 0 and r + x∗∗2 == n∗∗2).

– Cinv é garantida pela inicialização:
dado que se assume que x == n e n >= 0 então tem-se x >= 0; adicionalmente,
após a inicialização, tem-se r == 0 e portanto r + x∗∗2 == 0 + n∗∗2 == n∗∗2.

– Cinv é mantida pela inicialização quando a guarda do ciclo é verdadeira:
como a guarda do ciclo garante que x > 0, tem-se que após o passo do ciclo x− 1 >= 0;
por outro lado, Cinv garante que r + x∗∗2 == n∗∗2 e portanto, após o passo, tem-se
(r + 1 + 2 ∗ (x− 1)) + (x− 1)∗∗2 ==
r + 1 + 2 ∗ x− 2 + x∗∗2− 2 ∗ x + 1 ==
r + x∗∗2 = n∗∗2.

– Cinv com a guarda do ciclo falsa garante o objectivo:
como Cinv garante x >= 0 e a guarda falsa garante x <= 0, conclui-se que x == 0;
além disso Cinv também garante r + x∗∗2 == n∗∗2 pelo que se tem que
r == r + 0 == r + 0∗∗2 == r + x∗∗2 == n∗∗2.

b) Considere o seguinte programa imperativo PROG2.

Indique, justificando, uma expressão variante do ciclo que permita demonstrar que PROG2
termina sempre que executado a partir de um estado que satisfaça

type(x) == int and type(y) == int.

Resolução: Considera-se a expressão variante

(x + y, x ∗ y)



e a ordem lexicográfica bem-fundada sobre N0 × N0.
Obviamente, sempre que o ciclo é executado e a guarda é verdadeira tem-se x>0 e y>0 e
portanto também x+y>0 e x∗y>0. Para garantir que o passo do ciclo, de facto, garante
que a expressão variante diminui temos de analisar dois casos.

– Se x<y:
tem-se que após o passo (y+1)+(x-1)==x+y, pelo que a soma mantém o valor; no
entanto
(y+1)∗(x-1)==x∗y+x-y-1==x∗y-(1+y-x)<x∗y
pois y-x>0 e portanto 1+y-x>1, e portanto o valor do produto decresce.

– Se x>=y:
tem-se após o passo que (2∗y-1)+(x-y)==2∗y-y+x-1==x+y-1<x+y, pelo que o valor
da soma decresce.


