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INTRUÇÕES GERAIS – LER ATENTAMENTE 

• Esta atividade deve ser realizada individualmente; 

• Este trabalho deve ser feito utilizando a linguagem Python; 

• Apenas um arquivo .py deve ser entregue. Coloque todo o código em um único arquivo; 

• Não compactar os arquivos no momento da entrega; 

• Os recursos adequados da linguagem devem ser utilizados; 

• A eficiência, clareza e coerência do código também serão avaliadas; 

• Esteja atento às observações sobre plágio apresentadas no final desde documento. 

Trabalhos com implementações utilizando trechos de códigos retirados de sites da 

Internet, de trabalhos de colegas de classe ou de semestres anteriores serão anulados; 

• As implementações não devem conter qualquer conteúdo de caráter imoral, 

desrespeitoso, pornográfico, discurso de ódio, desacato etc.; 

• O trabalho deve ser entregue pelo sistema pelo Sistema de Aplicação de Testes (SAAT) 

até a data definida pelo professor. Trabalhos enviados por e-mail ou por outros meios 

digitais (como o MS Teams) não serão considerados (veja instruções no final); 

 

1. Utilize como base a classe Sorting solicitada no trabalho anterior e adicione dois métodos 

públicos de nomes Quicksort e MergeSort para realizar a ordenação de vetores de inteiros 

utilizando os respectivos algoritmos. Métodos adicionais auxiliares (como o Particiona e 

o Merge) devem ser criados como privados. Utilize como base o código fornecido nos 

slides de aula. 

2. Utilize o array de números aleatórios solicitado no trabalho anterior e aplique os dois 

novos métodos de ordenação variando os valores de N (mesmos do trabalho anterior): 

a. 1.000 

b. 10.000 

c. 50.000 

d. 100.000 

e. 150.000 

f. 200.000 

g. 250.000 

Para cada um dos valores, acrescente o tempo gasto por cada algoritmo (Quicksort e 

Merge Sort) na planilha de tempos solicitada no trabalho anterior. 



3. Crie um novo gráfico comparativo utilizando os tempos de execução dos cinco 

algoritmos de ordenação (Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, Quicksort e Merge 

Sort). 

4. Analise o gráfico e estude o código dos algoritmos. Após enviar o código do programa 

pelo sistema SAAT, envie a imagem do gráfico como mensagem privada pelo MS Teams 

juntamente com um texto explicativo comparando os resultados obtidos. 

Sobre Eventuais Plágios 

Este é um trabalho individual. Os alunos envolvidos em qualquer tipo de plágio, total ou 

parcial, seja entre equipes ou de trabalhos de semestres anteriores ou de materiais 

disponíveis na Internet (exceto os materiais de aula disponibilizados pelo professor), serão 

duramente penalizados (art. 196 do Regimento Geral da UFU). Todos os alunos envolvidos 

terão seus trabalhos anulados e receberão nota zero. 


