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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); 

Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho consiste em criar uma lista em array como um Tipo Abstrato 

de Dados, inserir N números gerados aleatoriamente na lista, fazer diversas buscas na lista 

utilizando diferentes algoritmos de busca e comparar o tempo gasto pelos algoritmos.  

Para atingir esse objetivo, o código a seguir deve ser utilizado como base, o qual corresponde 

a uma implementação parcial do TAD Lista em array simples para armazenar números 

inteiros. 

Código base para criação do TAD Lista em Array 

 

import numpy 

class MyArrayList: 

  def __init__(self, maxsize): 

    self.items = numpy.zeros((maxsize,), dtype=int) 

    self.count = 0 
 

  def AddLast(self, newItem): 

    if (self.IsFull()): 

      raise Exception("lista cheia") 

    self.items[self.count] = newItem 

    self.count += 1 
 

  def IsFull(self): 

    return self.count == len(self.items) 



 

Passos para Execução do Trabalho 

1. Acrescente um método na classe para fazer uma busca linear ordenada no array de items. 

O método deve ter um parâmetro para passagem do valor a ser buscado. Deve retornar 

True caso o valor seja encontrado no array de itens, ou False, caso contrário. Utilize como 

referência o código fornecido nos slides de aula. Observações: 

• O array não deve ser passado como um parâmetro. Deve-se utilizar o array de itens 
da própria classe; 

• A busca não deve ultrapassar o número de elementos correntemente na lista; 

• O método deve retornar apenas True ou False (e não a posição); 

2. Acrescente um segundo método na classe para fazer uma busca no array de itens 

utilizando o algoritmo de busca binária. Sua forma de uso deve ser similar ao da busca 

linear ordenada implementada no passo anterior. Utilize como referência o código 

fornecido nos slides de aula. 

3. No programa principal, defina duas constantes, N e MAX, com valores iniciais de 1.000 

e 100.000, respectivamente. N indica o número de elementos aleatórios que serão gerados 

e inseridos na lista. MAX indica o maior valor aleatório que será gerado. Em seguida, crie 

uma lista utilizando a classe MyArrayList. A lista deve ter capacidade para armazenar 

até N elementos. 

4. No programa principal, gere N números aleatórios e insira os mesmos no final da lista 

utilizando o método AddLast. Os números aleatórios devem ser gerados com valores no 

intervalo de 0 a MAX. O código a seguir exemplifica o processo de geração de números 

aleatórios em Python. Dica: utilize um laço for para gerar os números aleatórios e inseri-

los na lista. 

       import random 

x = random.randint(0,MAX) % randint irá gerar um número aleatório entre 0 e MAX 

% adicionar x na lista criada utilizando o método AddLast da lista 

5. Ordenação da lista. Os métodos de busca utilizados neste trabalho consideram que o 

array esteja ordenado. Portanto, acrescente o método SortList apresentado a seguir 

dentro da classe MyArrayList.  

def SortList(self): 

   self.items.sort() 

6. No programa principal, depois de inserir os números aleatórios na lista, acrescente o 

código para chamar o método de ordenação da lista. 

7. No programa principal, acrescente o código para efetuar 200 buscas de números 

aleatórios no array utilizando o método de busca binária. O valor a ser procurado no 

array deve ser gerado aleatoriamente no intervalo de 0 a 2*MAX. Não é necessário 

mostrar nenhuma mensagem informando se o elemento foi encontrado ou não no array. 



Entretanto, é necessário contabilizar o tempo de execução gasto para realizar as 200 

buscas. Para isso, utilize como referência o código a seguir: 

        print("Efetuando 200 buscas...") 

        start = datetime.datetime.now() 

        # coloque aqui o código cujo tempo de execução será verificado 

        end = datetime.datetime.now() 

        delta = end - start 

        print('Tempo gasto nas buscas: ', delta) 

8. Mensagens informativa. Acrescente mensagens informativas no programa principal 

para que o usuário possa acompanhar as operações. Veja o exemplo a seguir: 

 

9. Variando os valores de N. Execute o programa principal alterando o valor de N para 

cada um dos valores a seguir: 

a. 1.000 

b. 50.000 

c. 100.000 

d. 500.000 

e. 1.000.000 

f. 100.000.000 

Para cada um dos valores, anote o tempo gasto e insira em uma planilha eletrônica 

utilizando um software de sua disponibilidade. 

10. Altere o método de busca utilizado no programa principal para a busca linear ordenada 

e repita o processo para os valores de N mencionados acima. Copie os tempos obtidos 

para a planilha. 

11. Crie um gráfico comparativo na planilha utilizando os tempos de execução dos dois 

métodos de busca. 

12. Analise o gráfico. Qual algoritmo teve melhor desempenho e por quê?  

Após enviar o código do programa pelo sistema SAAT, envie a imagem do gráfico 

juntamente com a resposta como uma mensagem privada pelo MS Teams. 

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. 


