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Valor de cada questão: 4 pontos, exceto a última, que vale 2 pontos.
1. Construa uma máquina de Turing não determinı́stica de duas fitas que reconheça:
{x1n | n ≥ 0, x ∈ {0, 1}∗ e |x| = n}.
O cabeçote da fita de entrada (fita 1) só poderá se movimentar para a direita (ou seja, a máquina deverá
dar uma única passada sobre a palavra de entrada).

Solução:
0/0 D,⊔/1 D
1/1 D,⊔/1 D
1/1 D,1/1 E
0/0 D,⊔/1 D
⊔/⊔ D,h/h D
1/1 D,⊔/1 D
1/1 I,⊔/⊔ E

2. Faça uma gramática irrestrita que gere:
{x1x | n ≥ 0, x ∈ {0 e 1}∗ }.
Se a gramática for sensı́vel ao contexto, você ganha um ponto a mais.

Solução: Segue uma GSC.
P → 0P Z | 1P U | M
0Z → Z0
1Z → Z1
0U → U 0
1U → U 1
MZ → M0
MU → M1
M → 1
3. Sejam R uma linguagem recursiva e L uma linguagem recursivamente enumerável. Para os casos a seguir,
diga se a linguagem é (1) necessariamente recursivamente enumerável, (2) necessariamente não recursivamente enumerável, ou (3) nem uma coisa nem outra (ou seja, pode ser recursivamente enumerável e pode
não ser). Justifique suas respostas (resposta sem justificativa válida será desconsiderada).
(a) Σ∗ − R.
(b) Σ∗ − L.
(c) L − R.
(d) R − L.

Solução:
(a) Σ∗ − R é recursiva, pois a classe das linguagens recursivas é fechada sob complementação. Logo, Σ∗ − R é necessariamente recursivamente enumerável.
(b) Como as linguagens recursivamente enumeráveis não são fechadas sob complementação,
Σ∗ − L pode não ser recursivamente enumerável. Mas pode ser (por exemplo, nos
casos em que L é recursiva).
(c) As linguagens recursivamente enumeráveis são fechadas sob interseção e as recursivas
sob complementação. Logo, L − R = L ∩ R é recursivamente enumerável.
(d) Segue de (b) que R − L pode ser e pode não ser recursivamente enumerável.
4. Mostre para cada um dos seguintes problemas, se ele é decidı́vel ou não:
(a) Dada uma máquina de Turing M e um número natural n, determinar se M reconhece alguma palavra
de n sı́mbolos.
(b) Dada uma máquina de Turing M e uma palavra w, determinar se, ao processar w, M passa por
algum estado mais de uma vez.

Solução:
(a) Indecidı́vel. Se este problema fosse decidı́vel, o da fita em branco também seria, pois:
λ ∈ L(M ) ↔ M reconhece palavra com zero sı́mbolos.
Mas, o problema da fita em branco é indecidı́vel.
(b) Decidı́vel. Simulando-se M sobre w, marcar cada estado em que M passa. Se M
parar sem passar por algum estado já marcado, retornar não (M não passa por
algum estado mais de uma vez). Se M voltar a algum estado já marcado, retornar
sim (M passa por algum estado mais de uma vez). Como o conjunto de estados de
M é finito, o processo termina retornando sim ou não.
5. No contexto do Teorema de Rice, o que é uma propriedade trivial de LREs? Enuncie o Teorema de Rice
e dê dois exemplos de aplicação dele.

Solução:
• Uma propriedade trivial é aquela que é satisfeita por toda LRE ou por nenhuma
LRE.
• Teorema de Rice: Se P é uma propriedade não trivial, então {RhM i | L(M ) satisfaz P }
não é recursiva.
• Dois exemplos de problemas indecidı́veis, pelo Teorema de Rice:
(1) Dada uma MT M , determinar se λ ∈ L(M ).
(2) Dada uma MT M , determinar se L(M ) é uma linguagem regular.

