
2° Chamada de Métodos Computacionais (2008/1) 
 
 

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); 
 

1ª Questão (2,0p) 
 

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 um 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.  
 

 
2ª Questão  (2.0 p) 
 

Considere a fila da questão anterior (ordenada de forma decrescente), e escreva 
uma função que insira um novo valor na fila, mas que respeite a ordenação da fila. Ao 
final da função, a fila deve continuar ordenada de forma decrescente.	  Essa função deve 
obedecer ao protótipo: 

void insereOrdenado(Fila* f, int valor); 
 
3ª Questão (2.0 p) 
 

Considere que o TAD descrito abaixo representa uma Pilha de inteiros e que 
você desconheça a sua implementação: 

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); 
 
Utilizando somente as funções dadas pelo TAD, escreva uma função que dada 

uma Pilha p, insira o elemento val, n vezes a partir de pos. Considere que o topo da 
pilha está na posição 0, e o elemento logo abaixo está na posição 1 e assim 
sucessivamente. Ao final desta função a Pilha p deve conter todos os elementos 
inseridos, juntamente com os elementos originais na ordem original. Essa função deve 
obedecer ao protótipo: 

void insercao_mult (Pilha* p, int pos,int val,int n); 
 

 
 
4ª Questão (2.0 p) 
 

Dado que o tipo Lista é implementado como se segue: 
typedef struct lista { 

  int valor; 
  struct lista *prox; 
 } Lista; 
 

 Escreva uma função que retorne uma nova lista que é a interseção das listas 
lista1 e lista2 passadas como parâmetro. Essa função deve obedecer ao protótipo: 

Lista* lst_intersecao (Lista* lista1, Lista* lista2); 
 

5ª Questão 
 
	   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 que retorne o número de ocorrências de valores menores que  val 
passado como parâmetro em NÓS QUE POSSUAM UM SÓ  FILHO.  Essa função 
deve obedecer ao protótipo: 

int menoresUmFilho(ArvVar* a, int val); 
 


