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Na resolução das questões a seguir, considere a existência de um tipo abstrato 
Fila de números inteiros que você desconheça a implementação, cuja interface está 
definida no arquivo fila.h da seguinte forma: 

typedef struct fila Fila; 
Fila* cria(void); 
void insere (Fila* f, int v); 
int retira (Fila* f); 
int vazia (Fila* f); 
void libera (Fila* f); 
int tamanho (Fila* fila); 
 

1ª Questão (2,5p) 
 
Escreva uma função em C que utilize o quick sort ou o bubble sort para ordenar 

de modo DECRESCENTE a primeira metade de uma fila de inteiros passada como 
parâmetro e de modo CRESCENTE a segunda metade desta mesma fila. O protótipo 
da função deve ser: 

void ordenaAlternado(Fila* fila); 
 
Obs: Não pode utilizar a função genérica qsort da biblioteca stdlib.h  
 
2ª Questão (2,5p) 
 

Considere a existência do tipo abaixo usado para representar árvores binárias 
de busca que armazenam inteiros: 

typedef struct abb  { 
  int info; 
  struct arv *esq; 
  struct arv *dir; 
  } Abb; 

Escreva uma função em C que, dada uma árvore binária de busca e uma fila de 
inteiros (inicialmente vazia), preencha esta fila com os valores da árvore de forma 
ordenada decrescente. Ao final desta função, a fila f deve estar com todos os valores 
da árvore arv ordenados de forma decrescente. Essa função deve obedecer ao 
protótipo: 

void ordenaFila(Abb* arv, Fila* f); 
 
Considere que exista uma função abb_vazia(Abb* a) que retorna 1 se a 

árvore estiver vazia e  0 caso contrário.  
 
 
 
 
 



3ª Questão  (2,5 p) 
 

Imagine que você queira fazer uma pesquisa na fila da questão anterior que está 
ordenada de forma decrescente. Escreva uma função em C que utilize a técnica de 
pesquisa(busca) linear otimizada para um conjunto de dados ordenados para pesquisar 
um inteiro nesta fila (ou seja, se o inteiro não estiver na fila, esta técnica garante que a 
fila toda não será percorrida, exceto se o valor procurado for menor que ou igual ao 
menor inteiro da fila). A função deve retornar a posição onde o inteiro está na fila. Caso 
o inteiro não esteja na fila, a função deve retornar o valor -1.	  Essa função deve obedecer 
ao protótipo: 

int pesquisaLinearOtimizada(Fila* f, int valor); 
 

 
4ª Questão (2,5p) 
 
	   Considere a existência do tipo abaixo usado para representar árvores com 
número variável de filhos que armazenam inteiros: 

typedef struct arvvar  { 
  int info; 
  struct arvvar *prim; 
  struct arvvar *prox; 
  } ArvVar; 

Escreva uma função em C que retorne o somatório dos valores PARES armazenados 
em NÓS QUE POSSUAM PELO MENOS 3 FILHOS.  Essa função deve obedecer 
ao protótipo: 

int somaParesTresFilhos(ArvVar* a); 
 
Exemplo: 

 
 


