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1ª Questão (2,0p) 
 

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

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); 
 
Escreva uma função que insira um novo valor na fila de maneira que a fila sempre 

fique ordenada de forma crescente (isto é o primeiro elemento da fila seja o menor 
elemento da fila e o último elemento da fila seja o maior) . A assinatura desta função deve 
ser:  void insereOrdenado(Fila* f, int valor); 

2ª Questão (2.0 p) 
 
Dado que o tipo Conjunto é implementado como uma lista encadeada como se segue: 
typedef struct conjunto { 
  int valor; 
  struct conjunto *prox; 
 } Conjunto; 
 
 Escreva uma função que retorne um novo conjunto que é a união dos conjuntos conj1 e 
conj2 passados como parâmetro.  Lembrando que conjuntos não podem ter valores 
repedidos. A assinatura desta função deve ser: 
Conjunto* conj_uniao (Conjunto* conj1, Conjunto* conj2); 
 
3ª Questão (2,0p) 
 
Considere uma árvore binária que representa expressões. Por exemplo, a expressão (6-
3)*(4+1)+5 é representada pela árvore binária ilustrada na figura: 
 

 
  



As folhas da árvore armazenam operandos e os nós internos operadores. Se avaliada, esta 
expressão resulta no valor 20. 
A árvore é definida em C pela estrutura abaixo: 
  typedef struct arv  { 
  int valor; 
  char op; 
  struct arv *esq; 
  struct arv *dir; 
  } Arv; 

 
onde o campo valor é usado apenas pelas folhas e o campo op pelos nós internos. 
Escreva uma função que retorne o valor correspondente à avaliação da expressão 
armazenada na árvore de expressões. Despreze o caso da árvore estar vazia. O protótipo da 
função é: int avalia(Arv* exp); 

     
4ª 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 lista2 *prox; 
 struct lista2 *ant; 
} Lista2; 

Implemente a função Lista2* lst2_insercaoOrdenada(Lista2* lista, 
int val) – Dados o endereço inicial da lista (lista)  e o valor  a ser inserido na lista, 
insira este novo elemento de forma que a lista fique ordenada de forma decrescente. Esta 
função deve retornar o endereço inicial da lista passada como parâmetro. 
 
5ª Questão  (2.0 p) 
 
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; 

 
Implemente uma função que dada a raiz da árvore, armazene em um vetor n  valores 
contidos em nós que possuam no MÍNIMO 2 FILHOS .  A assinatura da função é: 

void insereVetorNValores(ArvVar* arv, int* vetor, int n);  

 


