
Árvores balanceadas: AVL

1) Implemente os 4 algoritmos de rotação utilizados numa árvore AVL. 

2) Dê um exemplo de uma família de árvores AVL cuja exclusão de nós implica a realização 
de O(log n) operações de rotação para o rebalanceamento. 

3) Faça um algoritmo que recebe uma árvore binária de busca T e verifica que se T é AVL 
ou não. 

4) Escreva uma função recursiva para determinar a altura de uma árvore AVL visitando o 
menor número de nós possível e considerando que cada nó guarda o seu fator de 
balanceamento. 

5) Faça o algoritmo de inserção em uma árvore AVL, garantindo seu balanceamento. 

Árvores balanceadas: AVP

1) Considere a definição: Seja T uma árvore binária de busca. Considere a associação de um 
rótulo inteiro, denominado posto, a cada um de seus nós. T é dita  graduada quando, para 
todo v ∈ V, posto(v) satisfaz: 

(i) se v é um nó externo, posto(v) = 0;  

(ii) se v é pai de nó externo, posto(v) = 1; 

(iii) se v possui pai w, posto(v) <= posto(w) <= posto(v) +1;  

(iv) se v possui avô w, posto(v) < posto(w). 

Prove que uma árvore T é graduada se, somente se, T é rubro-negra. 

2) Prove ou dê contra-exemplo: 

a) Toda árvore rubro negra é uma árvore AVL. 

b) Toda árvore AVL é uma árvore rubro negra 

3) Uma árvore 2-4 é aquela cujos nós internos possuem 2, 3 ou 4 filhos e todas as folhas 
possuem a mesma altura. Mostrar que em uma árvore rubro-negra T, ao se identificar cada 
nó rubro com seu pai, T será transformada em árvore 2-4.  

4) Provar que a altura de uma árvore vermelho-preta com n nós é O(log n). Dica: use indução.

5) Uma árvore é semi-completa se, para todo nó v, o comprimento do caminho mais longo de v até 
um nó externo é, no máximo, igual ao dobro do comprimento do caminho mais curto de v até um 
nó externo. Provar ou dar contra-exemplo:
a) Toda árvore semi-completa é rubro-negra.
b) Toda árvore rubro-negra é semi-completa.


