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1ª Questão (2,0p) 
 

Escreva uma função que receba uma fila de inteiros ordenada de forma decrescente 
(maior elemento no começo da fila e menor no final da fila) e um valor a ser pesquisado 
nesta fila, e retorne a posição deste valor na fila utilizando o método de busca binária. 
Assuma que a posição 0 seja o começo da fila. Ao final da função, a posição deve ser 
retornada e a fila deve conter os mesmos valores na ordem original. O protótipo da função 
é: 

int pesquisaBinariaFila(Fila* fila, int valor) 
 

Considere para a resolução da questão que o TAD Fila de inteiros já esteja implementado e 
que você desconheça a representação interna dele. O TAD é descrito abaixo: 
 

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); 
int fila_tamanho(Fila* f); /* Número de elementos */ 

 
 
2ª Questão (2,0p) 
 
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 MENOR valor encontrado na árvore.  Essa função deve 
obedecer ao protótipo: 

int minValor(ArvVar* a); 
 

3ª Questão (2,0p) 
 
Considere para a resolução da questão que o TAD Pilha de caracteres esteja implementado 
e que você desconheça a representação interna dele.  O TAD é descrito abaixo: 

 
typedef struct pilha Pilha; 
Pilha* pilha_cria(); 
void pilha_push (Pilha* p, char c); 



char pilha_pop (Pilha* p); 
int pilha_vazia (Pilha* p); 
void pilha_libera(Pilha* p); 

 
Escreva uma função que receba uma cadeia de caracteres como parâmetro e utilize uma 
Pilha de caracteres para verificar se expressões aritméticas estão com a parentização 
correta. Sua função deve checar expressões para ver se cada "abre parênteses" tem um 
"fecha parênteses" correspondente. O protótipo da função é:  
int parenteses_corretos(char* expressao). Ela retorna 1 se 
expressao tiver com a parentização correta, senão a função retorna 0. 

4ª Questão  (2,0 p) 
 
Palíndromo é uma frase ou palavra que mantém o mesmo sentido quando lida de trás pra 
frente. Utilize uma lista simplesmente encadeada para armazenar palavras, onde cada nó da 
lista armazena um caractere. Escreva uma função que dada uma lista simplesmente 
encadeada lista , retorne 1 se a palavra é um palíndromo e 0 caso contrário. Essa função 
deve obedecer ao protótipo: 
 
int ehPalindromo (Lista* lista); 
 
Considere que a lista simplesmente encadeada que armazena caracteres é dada pela 
seguinte declaração em C 
 
typedef struct lista { 
 char caract; 
 struct lista *prox; 
} Lista; 

 
5ª Questão  (2,0 p) 
 
Considere uma lista duplamente encadeada que armazena valores inteiros, dada pela 
seguinte declaração em C 
 
typedef struct lista2 { 
 int valor; 
 struct lista *prox; 
 struct lista *ant; 
} Lista2; 
 
Implemente a função Lista* lst2_insercaoPos(Lista* lista, int val, 
int pos) – Dados o endereço inicial da lista (lista)  e o valor  a ser inserido na lista, 
insira este novo elemento na posição (pos) que também é passada como parâmetro. 
Considere que a posição 0 é o começo da lista e o final da lista é a posição tamanho -1 . 
Caso a posição passada seja maior que tamanho – 1, a função deve inserir o valor no final 
da lista (após todos os elementos já existentes na lista). Esta função deve retornar o 
endereço inicial da lista passada como parâmetro. 


