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Considere para a resolução das questões da prova que os TADs Pilha de inteiros e 
Fila de inteiros já estejam implementados e que você desconheça a representação interna 
deles. A utilização destes TADs pode ser feita em qualquer questão da prova. Os TADs são 
descritos abaixo: 

 
typedef struct pilha Pilha; 
Pilha* pilha_cria(); 
void pilha_push (Pilha* p, int v); 
int pilha_pop (Pilha* p); 
int pilha_vazia (Pilha* p); 
void pilha_libera (Pilha* p); 

 

typedef struct fila Fila; 
Fila* fila_cria(); 
void fila_insere(Fila* f,int v); 
int fila_retira(Fila* f); 
int fila_vazia(Fila* f); 
void fila_libera (Fila* f); 

 
1ª Questão (2,0p) 
 

Muitos computadores, hoje em dia, possuem um só processador que deve atender 
diversas requisições de processos (programas) ao mesmo tempo. Como o processador não é 
capaz de executar todos os processos simultaneamente, o sistema operacional pode 
organizar os processos em uma fila onde cada processo passa um determinado período de 
tempo utilizando o processador e depois vai para o fim da fila esperando a próxima vez que 
poderá utilizar o processador.  Isto é conhecido como escalonamento de processos. 

Considere que cada elemento da fila guarde o tempo restante (um inteiro) que um 
processo precisa utilizar o processador e que cada vez que o processo passa pelo 
processador (ou seja, o elemento do começo da fila é atendido) o tempo restante deste 
processo é decrementado de uma unidade. Implemente uma função que simule o 
escalonamento de processos. Lembre-se que enquanto o processo tiver um tempo restante 
maior que 0, este deve continuar na fila. Quando o processo tiver tempo restante igual a 0, 
este deve ser retirado definitivamente da fila. A assinatura da função é: 

void escalonador(Fila* fila); 
 
2ª Questão (2,0p) 

 
 Escreva uma função que insira um elemento val em uma Pilha de inteiros na 
posição pos passada como parâmetro. Considere que a posição 0 é o topo da pilha, 1 a 
posição logo abaixo do topo e assim sucessivamente. Se pos for maior do que o tamanho 
da pilha, o elemento deve ser inserido na base da pilha. Ao final desta função, a Pilha dada 
por pilha deve conter todos os valores originais mais o que foi inserido, e a ordem dos 
elementos originais da pilha não deve estar alterada.  A assinatura da função é:  
void inserePilhaPos(Pilha* pilha,int val,int pos) 
 



 
3ª Questão  (2.0 p) 
 
Considere a existência do tipo abaixo usado para representar árvores com número variável 
de filhos que armazenam inteiros NÃO NEGATIVOS: 

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

Escreva uma função que retorne o MAIOR valor encontrado em NÓS  QUE POSSUAM 
EXATAMENTE 3 FILHOS na árvore.  A assinatura desta função deve ser: 

int maiorValor3Filhos(ArvVar* a); 
     
4ª Questão  (2,0 p) 
 

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 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.  
 
5ª Questão  (2,0 p) 
 

Utilizando a definição de árvores binárias de busca  da questão anterior, 
implemente uma função que dada a raiz da árvore, armazene em uma pilha (inicialmente 
vazia), todos os valores contidos em nós que possuam no MÍNIMO 1 FILHO e que sejam 
maiores que um valor val passado como argumento. A assinatura da função é: 

void inserePilhaMin1Filho(Abb* arv, Pilha* p, int val);  

 
 


