
 PLAYER DE MÚSICA  

Um tocador de áudio é um aplicativo que gerencia e executa 

arquivos de áudio em geral. Para esta questão o que se pede é 

que seja simulado um tocador de músicas usando os conceitos de 

lista encadeada aprendidos em sala. O player possui os comandos 

de tocar, avançar, voltar, inserir, remover e buscar. 

inserir [nome] [tempo] 

Insere a faixa descrita no final da playlist se ela não existir, 

devendo ser impresso: "[nome] inserida". Se já existir, deve ser 

impresso "[nome] ja existe", onde [nome] é o nome da música (no 

máximo 30 caracteres). [tempo] será um inteiro que representa o 

tempo de execução da música medido em minutos ([tempo] > 0). 

 

- remover [nome] 

Remove a música com o nome fornecido caso ela esteja presente na 

playlist, devendo ser impresso: "[nome] removida". Em caso 

contrário, deve ser impresso no arquivo de saída a mensagem 

[musica inexistente]. Se a música a ser removida for onde se 

encontra o cursor de movimentação, este deve ser alterado para a 

posição seguinte de acordo com o sentido atual. 

 

- avancar [x] 

Avança a quantidade de músicas indicada por x.  

 

- voltar [x] 

Retrocede a quantidade de músicas indicadas por x. 

 

- tocar 

Toca a música atualmente selecionada. Deve ser impresso na tela 

de saída a seguinte mensagem: [t: musica]; onde t é o tempo 

desde a criação da playlist até o início da execução da faixa.  

 

- buscar [nome] 

Busca a música com o nome fornecido seguindo o sentido atual. 

Caso a música não exista, deve ser impresso na tela de saída: 

"[nome] inexistente" e o cursor deve permanecer onde estava 

antes da busca. Se a música existir, devem ser impressas as suas 

informações seguindo a seguinte ordem: [x: nome tempo], onde x é 

a quantidade das músicas pelas quais o cursor passou até 

alcançar a música buscada, nome é o nome da música e tempo é o 

seu tempo de execução. Este comando encapsula um comando de 

tocar apenas se a busca for bem sucedida, em outras palavras: se 

a música buscada existir na playlist. Ou seja, na linha abaixo 

deve ser impresso o mesmo que se pede no comando tocar se tal 

condição for estabelecida. 

 

- inicio 

Este comando ocorrerá ao início de cada playlist com a função de 

iniciar uma nova playlist vazia. 

 


