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e-fG/Ex 1) 

Distribuição: descrição da linguagem – 1; transformação em DFA – 1. 

L = {w ∈ Σ* | w começa e termina em 0} 

δ 0 1 

→A = {q0} {q1,q2} = B ∅ 

*B B {q1} = C 

C B C 

 

Não podemos simplificar B e C, dado que apesar de terem transações iguais para o mesmo par 

(estado,símbolo), um deles é não-final e outro é final. 

Assim, temos: 

 

 

e-fG/Ex 2)  

Distribuição: expressão regular – 2. 

0*1(0*10*1)*0* 

Possível alternativa: 0*(10*10*)10* 

 

Ex 3) 

Distribuição: tudo – 2. 

Forma mais básica: 7+77+147+217+287+357+427+497+567+637+707+777+847+917+987 

Colocando o 7 em evidência: (ε+7+14+21+28+35+42+49+56+63+70+77+84+91+98)7 

  



Ex 4) 

Distribuição: expressão regular – 0,5; NFA-ε – 1,5. 

Expressão regular:  

(0+1)*101(0+1)* 

 

e-fG 3/Ex 5)  

Distribuição: diagrama – 1; transformação em DFA – 1. 

 

 

Fecho- ε(0) = {0,1,2,4,7} = A 

δ 0 1 

→A} {1,2,3,4,6,7,8} = B {1,2,4,5,6,7} = C 

B {1,2,3,4,6,7,8,9} = D C 

C B C 

*D D C 

 

Como A e C têm as mesmas transições para cada par (estado,símbolo), podemos simplificar 

A=C. Não podemos fazer o mesmo com B e D, porque B não é estado final e D é. Assim, 

fazendo q0=A, q1=B,q2=D, temos: 

δ 0 1 

→q0 q1 q0 

q1 q2 q0 

*q2 q2 q0 

 

 

 



e-fG 4/Ex 6) 

Distribuição: gramática – 1,5; verificação da sequência: 0,5. 

n=1: 0011; n=2: 0001111; n=3:0000111111; …; n=k: 0k+112k = 0(k-1)001112(k-1)(isolando 0011). 

Assim, temos: 

G=({L}, {0,1}, {L → 0L11 | 0011},L) 

 

L => 0L11 (L → 0L11) 

   => 00L1111 (L → 0L11) 

   => 0000111111 (L → 0011) 

 

Ex 7) 

Distribuição: 0 inicial – 0,5; restantes 0’s – 0,5; tratamento dos 1’s – 0,5; reconhecimento da 

sequência – 0,5. 

Como temos sempre pelo menos dois 0’s no início (n=1), temos de garantir que isso acontece. 

Além disso temos n+1 0’s e 2n 1’s, pelo que vamos começar por tratar do primeiro 0, e depois 

para cada 0 lido vamos colocar dois 0’s na pilha, ficando assim com 2n 0’s na pilha, depois só 

temos de retirar um 0 por cada 1 lido. Assim, uma solução possível será: 

Versão com estado final 

P=({q0,q1,q2,q3}, {0,1}, {0,Z}, δ, q0, Z, {q3}) 

 

Versão por pilha vazia 

P=({q0,q1,q2}, {0,1}, {0,Z}, δ, q0, Z) 

 

 

  



e-fG 5/Ex 8) 

Distribuição: 0 inicial – 0,5; restantes 0’s – 0,5; tratamento dos 1’s – 0,5; reconhecimento da 

sequência – 0,5. 

n=1: 11; n=2: 01111; …; n=k: 0k-112k; n=k+1: 0k12(k+1) 

Para n=1, não tenho 0’s, tenho apenas dois 1’s, pelo que tenho de tratar este caso de forma 

independente. Nos restantes casos, vou precisar de mais dois 0’s na pilha, além dos dois 0’s 

que vou colocar para ter a correspondência no número de 1’s. Assim, uma possível solução 

será: 

Versão com estado final 

P=({q0,q1,q2 }, {0,1}, {0,Z}, δ, q0, Z, {q4}) 

 

Versão por pilha vazia 

P=({q0,q1 }, {0,1}, {0,Z}, δ, q0, Z) 

 

eFG 6/Ex 9) 

Distribuição: ciclo geral – 1; saída do ciclo – 0,5; reconhecimento da sequência – 0,5. 

n=1: 00100; n=2: 0000111000;…; n=k: 02k12k-10k+1. Assim, se andarmos da esquerda para a 

direita, vamos associando dois 0’s, seguido de dois 1’s e finalmente um 0, colocando, 

respetivamente X, Y e Z. A falha acontece quando não aparece o segundo 1. Nessa situação 

tenho de encontrar apenas um 0 à direita e logo a seguir B. Finalmente, tenho de andar para a 

esquerda até encontrar X, só podendo ter Y ou Z (sinal de que não havia 0’s à esquerda). 

Deste modo, tratamos primeiro esses 0’s e depois o resto da sequência. 

M=({p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,}, {0,1}, {0,1,X,Y,Z,B}, δ, p, B, {y}), onde δ é dado pela seguinte tabela: 

δ 0 1 X Y Z B 

→p (q,X,R) ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

q (r,X,R) ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

r (r,0,R) (s,Y,R) ------------ (r,Y,R) ------------ ------------ 

s ------------ (t,Y,R) ------------ ------------ (v,Z,R) ------------ 

t (u,Z,L) (t,1,R) ------------ ------------ (t,Z,R) ------------ 

u (u,0,L) (u,1,L) (p,X,R) (u,Y,L) (u,Z,L) ------------ 

v (w,Z,R) ------------ ------------ ------------ (v,Z,R) ------------ 

w ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ (x,B,L) 

x ------------ ------------ (y,X,R) (x,Y,L) (x,Z,L) ------------ 

*y ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

 



Ex 10) 

Distribuição: 1 para a cópia da vogal para o primeiro B à direita, 0,5 para o reconhecimento do 

fim da sequência, 0,5 para a transformação das maiúsculas em minúsculas. 

Neste caso, temos de ler qual a vogal minúscula a copiar, substituir pela maiúscula 

correspondente, andar para a direita até encontrar B, e aí colocar a maiúscula correspondente. 

Volto à esquerda ignorando as maiúsculas até à primeira minúscula. Se encontrar uma 

minúscula, então continuo ignorando as minúsculas até encontrar uma maiúscula, voltando 

para a direita e repetindo o processo. Se encontrar B, então já foi tudo copiado, volto para a 

direita, e altero todas as maiúsculas para minúsculas até encontrar B e voltar para a esquerda, 

terminando. Exemplo: aeiou 

AeiouA 

AEiouAE 

AEIouAEI 

AEIOuAEIO 

AEIOUAEIOU (aqui vai tudo para a esquerda sem encontrar uma vogal minúscula) 

aeiouaeiou (volta para a direita transformando as maiúsculas em minúsculas) 

Podemos simplificar a tabela, considerando m = {a,e,i,o,u} e M={A,E,I,O,U}, e considerando mx o 

estado atual que corresponde a uma vogal minúscula de m, e Mx como sendo a vogal maiúscula 

correspondente, e my e My, como sendo qualquer elemento de m ou M, respetivamente, 

podendo ou não ser igual a mx ou My . 

M=({p,a,e,i,o,u,q,r,s,t}, {a,e,i,o,u}, { a,e,i,o,u,A,E,I,O,U,B}, δ, p, B, {t}), onde δ é dado pela seguinte 

tabela: 

δ my My B 

→p (my,My,R) ------------ ------------ 

mx (mx,my,R) (mx,My,R) (q,Mx,L) 

q (r,my,L) (q,My,L) (s,B,R) 

r (r,my,L) (p,My,R) ------------ 

s ------------ (s,my,R) (t,B,L) 

*t ------------ ------------ ------------ 

 

A tabela completa (não simplificando) é a seguinte. 

δ a e i o u A E I O U B 

→p (a,A,R) (e,E,R) (i,I,R) (o,O,R) (u,U,R) -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

a (a,a,R) (a,e,R) (a,i,R) (a,o,R) (a,u,R) (a,A,R) (a,E,R) (a,I,R) (a,O,R) (a,U,R) (q,A,L) 

e (e,a,R) (e,e,R) (e,i,R) (e,o,R) (e,u,R) (e,A,R) (e,E,R) (e,I,R) (e,O,R) (e,U,R) (q,E,L) 

i (i,a,R) (i,e,R) (i,i,R) (i,o,R) (i,u,R) (i,A,R) (i,E,R) (i,I,R) (i,O,R) (i,U,R) (q,I,L) 

o (o,a,R) (o,e,R) (o,i,R) (o,o,R) (o,u,R) (o,A,R) (o,E,R) (o,I,R) (o,O,R) (o,U,R) (q,O,L) 

u (u,a,R) (u,e,R) (u,i,R) (u,o,R) (u,u,R) (u,A,R) (u,E,R) (u,I,R) (u,O,R) (u,U,R) (q,U,L) 

q (r,a,L) (r,e,L) (r,i,L) (r,o,L) (r,u,L) (q,A,L) (q,E,L) (q,I,L) (q,O,L) (q,U,L) (s,B,R) 

r (r,a,L) (r,e,L) (r,i,L) (r,o,L) (r,u,L) (p,A,L) (p,E,L) (p,I,L) (p,O,L) (p,U,L) -------- 

s -------- -------- -------- -------- -------- (s,a,R) (s,e,R) (s,i,R) (s,o,R) (s,u,R) (t,B,L) 

*t -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

 


