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1. Utilize a representação diagramática para projetar uma máquina de
estados finitos que realize a soma de dois bits de input arbitrários, ou
seja, uma máquina que analiza os bits de input aos pares e fornece os
resultados em dois passos. Assim, se dois d́ıgitos de input forem 00,
o resultado deve ser 00; se o input for 01 ou 10 o resultado deve ser
01, mas se o input for 11 o resultado deve ser 10, isto é 2 em binário.
Sugestão: A máquina requer quatro estados.

2. Projete uma máquina de estados finitos que some duas palavras de bits
de tamanho arbitrário (as duas de mesmo tamanho). A máquina deve
escrever o resultado da direita para esquerda, isto é, do algarismo menos
significativo para o mais significativo. Observe como deve funcionar um
caso t́ıpico:

Tempo −→
Input 1 100110
Input 2 010101
Output 110000 (mais um ‘carry’ para o próximo algarismo)

3. Projete uma máquina de Turing que realize o mesmo trabalho que a
máquina de estados finitos do exerćıcio anterior.

4. Mostre como é posśıvel escrever a porta XOR com duas portas AND
uma OR e duas NOT. Mostre também que a porta XOR pode ser
obtida com duas portas OR, uma AND e duas NOT.

5. Mostre que a operação lógica NAND e a FANOUT constituem um
conjunto universal, isto é. apenas com estas duas é possivel computar
qualquer função f : {0, 1}n −→ {0, 1}.
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6. Suponha um algoritmo para um problema de decisão que forneça o
resultado correto com probabilidade 1

2
+ ε, e o resultado errado com

probabilidade 1
2
− ε, com ε > 0. Se rodarmos esse algoritmo n vezes,

então é razoável supor que a resposta correta é a que ocorrer mais
frequentemente. Quão confiável é essa suposição? Estude o limite de
Chernoff discutido em Box 3.4 do livro de Nielsen e Chuang.

7. Leia e comente a discussão sobre classes de complexidade sobre o t́ıtulo
The power of Quantum Computation da seção 1.4 do livro de Nielsen
e Chuang.
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