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>>O problema:

2

1. Temos uma sequência (lista, tupla, etc) e queremos ordenar 
seus elementos

2. Queremos que esta operação seja realizada o mais rápido 
possível



>>O problema:
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Parece outro problema bobo, não é?

1. Temos uma sequência (lista, tupla, etc) e queremos ordenar 
seus elementos

2. Queremos que esta operação seja realizada o mais rápido 
possível



>>O problema:

4

O diferencial do Google frente a 
outros buscadores que já existiam 
é que, para cada página na 
internet, ele atribui um “índice de 
relevância” chamado PageRank e 
ordena os resultados de acordo  
com esse índice.

1. Temos uma sequência (lista, tupla, etc) e queremos ordenar 
seus elementos

2. Queremos que esta operação seja realizada o mais rápido 
possível



>>Ordenação por 
seleção direta def selecao_direta ( seq ):

fim = len( seq )

for i in range(fim-1):

minimo=i

for j in range(i+1,fim):

if seq[i]<seq[minimo]:

minimo=j

seq[i], seq[minimo] = seq[minimo], seq[i]

return seq

Caso lista:
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seleção direta

def selecao_direta ( seq ):

fim = len( seq )

seq=list(seq)

for i in range(fim-1):

minimo=i

for j in range(i+1,fim):

if seq[i]<seq[minimo]:

minimo=j
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return tuple(seq)

Caso tupla:



>>Ordenação por 
seleção direta def selecao_direta ( seq ):

fim = len( seq )

for i in range(fim-1):

minimo=i

for j in range(i+1,fim):

if seq[i]<seq[minimo]:

minimo=j

seq[i], seq[minimo] = seq[minimo], seq[i]

return seq

Preâmbulo:
Cria uma variável 
para dizer o índice 
de fim da sequência 

Loop:
Correndo até o
penúltimo elemento 
(pois o último sairá 
ordenado “por tabela”) 

Retorna a sequência 
ordenada em ordem 
crescente



>>Ordenação por 
seleção direta def selecao_direta ( seq ):

fim = len( seq )

for i in range(fim-1):

minimo=i

for j in range(i+1,fim):

if seq[i]<seq[minimo]:

minimo=j

seq[i], seq[minimo] = seq[minimo], seq[i]

return seq

Índice que  diz 
até onde já 
ordenamos

Para este elemento inicial 
seq[minimo], comparo com os 
próximos elementos e vejo se tem 
alguém menor. Se sim, ao colocar 
o indíce dele no mínimo e 
continuar a busca, garanto que 
mínimo salvará o índice do menor 
elemento dentre as alternativas



>>Ordenação por 
seleção direta def selecao_direta ( seq ):

fim = len( seq )

for i in range(fim-1):

minimo=i

for j in range(i+1,fim):

if seq[i]<seq[minimo]:

minimo=j

seq[i], seq[minimo] = seq[minimo], seq[i]

return seq

Trocamos o 
valor atual e o 
valor mínimo 
encontrado de 
posição



>>Ordenação por 
seleção direta

• Sequencia original: 1, 5, 3, 7, 8, 10, 6, 0, 2, 4

• 1º passo: 0, 5, 3, 7, 8, 10, 6, 1, 2, 4

• 2º passo: 0, 1, 3, 7, 8, 10, 6, 5, 2, 4

• 3º passo: 0, 1, 2, 7, 8, 10, 6, 5, 3, 4

• 4º passo: 0, 1, 2, 3, 8, 10, 6, 5, 7, 4

• 5º passo: 0, 1, 2, 3, 4, 10, 6, 5, 7, 8

• 6º passo: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8

• 7º passo: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8

• 8º passo: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8

• 9º passo: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Pronto!



>>Ordenação por 
seleção direta

Eficiência:

Comparações: 𝑶(𝒏𝟐)

Trocas: 𝑶(𝒏)



>>Ordenação pelo algoritmo
da bolha (bubblesort) Idéia: 

• Ir comparando cada elemento apenas com seu vizinho e 
ir ordenando progressivamente.

• É como se os elementos fosse várias bolhinhas de 
materiais de várias densidades que aos poucos vão se 
movendo até estabilizarem na posição correta em uma 
coluna d’água.

Animação em: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bubble_sort#/media/File:Bubble-sort-
example-300px.gif

https://en.wikipedia.org/wiki/Bubble_sort#/media/File:Bubble-sort-example-300px.gif


>>Ordenação pelo algoritmo
da bolha (bubblesort)

def bubblesort ( seq ):

fim = len( seq )

for i in range(fim-1,0,-1):

for j in range(i):

if seq[j]>seq[j+1]:

seq[j], seq[j+1] = seq[j], seq[j+1]

return seq

Caso lista:
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for i in range(fim-1,0,-1):
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>>Ordenação pelo algoritmo
da bolha (bubblesort)

def bubblesort ( seq ):

fim = len( seq )

for i in range(fim-1,0,-1):

for j in range(i):

if seq[j]>seq[j+1]:

seq[j], seq[j+1] = seq[j], seq[j+1]

return seq

Variável para salvar o 
comprimento da lista

Loop principal:
Do fim para o começo da
sequência, pois conforme o 
tempo avança, os últimos
elementos ficam ordenados 

Retorna a sequência 
em ordem crescente



>>Ordenação pelo algoritmo
da bolha (bubblesort)

def bubblesort ( seq ):

fim = len( seq )

for i in range(fim-1,0,-1):

for j in range(i):

if seq[j]>seq[j+1]:

seq[j], seq[j+1] = seq[j], seq[j+1]

return seq

Loop interno:
Ao longo dos elementos que 
ainda não estão ordenados:
Se um elemento for maior do
que seu vizinho superior, troque 
os dois de posição



>>Ordenação pelo algoritmo
da bolha (bubblesort)

def bubblesort ( seq ):

fim = len( seq )

for i in range(fim-1,0,-1):

for j in range(i):

if seq[j]>seq[j+1]:

seq[j], seq[j+1] = seq[j], seq[j+1]

return seq

Aqui é realizada a troca de um 
elemento com seu vizinho



>>Ordenação por 
seleção direta

Eficiência:

Pior caso:

Comparações: 𝑶(𝒏𝟐)

Trocas: 𝑶(𝒏𝟐)

Caso médio:

Comparações: 𝑶(𝒏𝟐)

Trocas: 𝑶(𝒏𝟐)

Melhor caso (quase ordenado):

Comparações: 𝑶(𝒏)

Trocas: 𝑶(𝟏)

Bem pior do que 
seleção direta!

Melhor que 
seleção direta



That´s all folks!
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