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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), concatenação (+) e replicação (lista∗n).

Defina imperativamente em Python uma função h que dada uma matriz m calcula o par
(s,w) onde s é a soma dos valores máximos de cada linha da matriz e w é a lista dos índices
das colunas da matriz que contêm uma potência de 2.

Nomeadamente, h([[0,1,0,1],[1,2,3,4],[9,9,9,9]]) deve ser (14,[0,1,3]), já que
os máximos das linhas são 1,4,9, respectivamente, e 1+4+9 é 14, e ocorrem potências de 2 na
coluna 0 (o valor 1), na coluna 1 (os valores 1,2) e na coluna 3 (os valores 1,4), mas não na
coluna 2 pois os valores 0,3,9 não são potências de 2.

Resolução:

(vsff)



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

Considere tarefas e horários. Cada tarefa é determinada pelo dia da semana d, hora de
início i, hora de fim f e um descritivo de. Assume-se que d é um inteiro de 0 a 6, i um inteiro
de 0 a 23, e f um inteiro de 1 a 24, maior que i. Um horário é uma colecção de tarefas. As
operações relevantes são as seguintes:

• trf(d,i,f,de): tarefa com dia da semana d, horas de início e fim i,f e descritivo de;

• diasemana(t): dia da semana da tarefa t;

• inicio(t): hora de início da tarefa t;

• duracao(t): duração da tarefa t;

• descr(t): descritivo da tarefa t;

• vazio(): horário sem tarefas;

• junta(h,t): horário que resulta de acrescentar a tarefa t ao horário h;

• limpa(h,d): horário que resulta de eliminar do horário h todas as tarefas relativas ao
dia da semana d;

• dia(h,d): lista das tarefas relativas ao dia da semana d no horário h;

• livreQ(h,d,i,f): True se nenhuma das tarefas do horário h relativas ao dia da semana
d se sobrepõe ao intervalo entre as horas i e f, e False caso contrário;

• hordescr(h,de): horário que resulta de considerar apenas as tarefas com descritivo de
no horário h;

• numtrf(h): número total de tarefas no horário h.

a) Desenvolva em Python implementações eficientes para as operações de modo a que uma
tarefa seja representada por um tuplo da forma (d,i,f,de), onde de é uma string; e
um horário seja representado por uma matriz h de dimensões 24× 7 onde cada entrada
h[i][d] é a lista das tarefas relativas ao dia da semana d com início à hora i.

Resolução:

(vsff)



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

b1) A função disjQ, que recebendo um horário, devolve True se nele não existem quais-
quer tarefas sobrepostas, False caso contrário.
Nomeadamente, na situação descrita abaixo

disjQ(h) deverá ser False pois as duas primeiras tarefas, trf(2,8,10,"aula") e
trf(2,9,11,"aula"), sobrepõem-se.
Resolução:

(vsff)



b2) A função tlivre, que recebendo um horário e um dia da semana, devolve a lista de
pares (i,f) correspondentes aos intervalos (maximais) de tempo que estão livres
nesse dia no horário.
Nomeadamente, para a mesma situação descrita acima, tlivre(h,2) deverá ser
[(0,8),(11,14),(17,24)].
Resolução:

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.

A função totiente de Euler, φ : N→ N, associa a cada inteiro positivo n o valor
φ(n) = (p1 − 1)pe1−1

1 × (p2 − 1)pe2−1
2 × · · · × (pk − 1)pek−1

k

onde n = pe1
1 × p

e2
2 × · · · × p

ek
k corresponde à factorização única de n em potências de primos

garantida pelo teorema fundamental da aritmética.
Implemente funcionalmente em Python uma função phi que dado um inteiro positivo cal-

cula o correspondente valor de φ.
Por exemplo, phi(350) deve devolver 120 pois 350 = 21 × 52 × 71.
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

{len(w1) == len(w2)} PROG1 {(cont and i == len(w1)) or
∑

j<i
w1[j] ==

∑
j<i

w2[j]}.

Resolução: Considere-se a condição invariante

Cinv ≡ (cont or r == 0) and
∑

j<i
w1[j] ==

∑
j<i

w2[j] + r.

– Cinv é garantida pela inicialização:
após a inicialização, tem-se cont, bem como r == 0, além de que se tem também
i == 0 e portanto

∑
j<0

w1[j]==
∑

j<0
w2[j]==0 pois ambas as somas são vazias.

– Cinv é mantida pelo passo do ciclo quando a guarda do ciclo é verdadeira:
como a guarda do ciclo garante cont, após o passo tem-se que ou cont se man-
tém, ou então terá de ter-se r == 0; além disso, a condição invariante garante que∑
j<i

w1[j]==
∑

j<i
w2[j]+r pelo que após o passo do ciclo se terá

∑
j<i+1

w1[j]==∑
j<i

w1[j]+w1[i]==
∑

j<i
w2[j]+r+w1[i]==

∑
j<i+1

w2[j]+(r+w1[i]-w2[i]).

– Cinv com a guarda do ciclo falsa garante o objectivo:
com a guarda do ciclo falsa temos cont falsa, ou cont verdadeira e i == len(w1);
no primeiro caso o invariante garante que r == 0 e portanto também segue que∑
j<i

w1[j]==
∑

j<i
w2[j]+r==

∑
j<i

w2[j]; no segundo caso tem-se imediatamente que

(cont and i==len(w1)) é verdadeira.

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) == type(y) == type(z) == int.

(vsff)



Resolução: Considera-se a expressão variante

(x, y ∗ z)

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, y>0 e
z>0 e portanto também y∗z>0. Para garantir que o passo do ciclo, de facto, garante que
a expressão variante diminui temos de analisar três casos.

– Se x%2==0:
como x>0 tem-se que x//2<x, pelo que após a execução da primeira alternativa do
passo do ciclo o valor de x decresce.

– Se x%2!=0 e y<z:
tem-se que (y-1)*(z+1)==y*z+y-z-1<y*z pois y-z-1<y-z<0, pelo que após a exe-
cução da segunda alternativa do passo do ciclo o valor de x é mantido, mas o valor
de y*z decresce.

– Se x%2!=0 e y>=z:
tem-se que x-1<x, pelo que após a execução da terceira alternativa do passo do ciclo
o valor de x decresce.


