
Prove ou apresente um contra-exemplo para a seguinte afirmação: Seja S uma 
sequência de chaves correspondendo a um heap. Sejam Si, Sj chaves de S tais que i < j 
e Si < Sj. Então a sequência obtida pela troca de posições de Si com Sj é também um 
heap. 

Repetir o exercício anterior, considerando, agora, i < j e Si > Sj. 

Provar ou dar contra-exemplo: Seja S um conjunto de chaves e T uma árvore binária de 
busca completa para S, de modo que T esteja preenchida da esquerda para a direita em 
seu último nível. Então T não corresponde a um heap, exceto se  | T | ≤  2.

Um m-heap é uma generalização de um heap binário para uma árvore n-ária. Esta estrutura 
pode ser implementada de forma contígua, assim como o heap binário. Considerando esta 
estrutura, faça:

1. Implemente os algoritmos de subir() e descer() para esta estrutura.
2. Mostre qual a complexidade do algoritmo de descida nesta estrutura.
3. Discuta: vale a pena usar um m-heap, com m > 2, ao invés de usar um 2-heap?

Considerando heaps binomiais, prove que um heap binominal com n nós possui no máximo 
⎡log n⎤ árvores.

Considerando árvores binomiais de grau k, prove que:
4. A árvore possui k filhos.
5. A árvore possui altura k.
6. A árvore possui          nós no nível i.

Implemente o algoritmo (completo) de união de heaps binomiais.

Prove que os filhos de uma árvore Bk com propriedade de heap formam um heap binomial.

Implemente um algoritmo para inserir um elemento em um heap binomial.

Implemente um algoritmo para remover o elemento mais prioritário um heap binomial.

Prove que a busca pelo nó mais prioritário em um heap binomial é O(log n).

Implemente um algoritmo para alterar a prioridade de um elemento de um heap binomial. O 
algoritmo recebe como entrada o Nó do elemento a ser alterado.

Implemente um algoritmo para verificar se um dado elemento está contido em um heap 
binomial.

Prove que a inserção em um heap binomial possui um custo amortizado de O(1).

Um heap binomial H é uma floresta de árvores binomiais. Sendo B o conjunto de árvores 
binomiais de H, prove que:

B não é único.
Considerando Bg o conjunto formato pelo grau das árvores de B, então Bg é único.


