
Exame Final de Métodos Computacionais (2008/1) 
 
 

Na resolução das questões a seguir, considere a existência dos tipos abstratos 
Fila e Pilha de números inteiros que você desconheça as implementações, cujas 
interfaces estão definidas nos arquivos fila.h e pilha.h respectivamente da seguinte 
forma: 

typedef struct fila Fila; 
Fila* fila_cria(void); 
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); 
 
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); 
int pilha_tamanho(Pilha* p); 
 
 

1ª Questão (2,0p) 
	  

Escreva uma função que retire os n últimos elementos de uma fila. Ao final desta 
função a fila deve estar com todos os elementos na ordem original, menos os elementos 
que foram retirados. Essa função deve obedecer ao protótipo: 

void retira_n(Fila* f, int n); 
 

2ª 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 pilha de inteiros 
(inicialmente vazia), preencha esta pilha com os valores da árvore de forma ordenada 
crescente (ou seja o topo da pilha deve ter o menor elemento). Ao final desta função, 
a pilha p deve estar com todos os valores da árvore arv ordenados de forma 
crescente. Essa função deve obedecer ao protótipo: 

void ordenaPilha(Abb* arv, Pilha* p); 
 



Considere que exista uma função abb_vazia(Abb* arv) que retorna 1 se a 
árvore estiver vazia e  0 caso contrário.  
 

 
3ª Questão  (2.0 p) 
 

Escreva uma função que utilize o bubblesort para ordenar de forma crescente 
uma pilha de inteiros. O protótipo da função deve ser: 

void ordenaBubbleCrescente(Pilha* pilha); 
 
4ª Questão (2.0 p) 
 

Considere a existência do tipo abaixo usado para representar listas encadeadas 
que armazenam inteiros: 

typedef struct lista  { 
  int info; 
  struct lista *prox; 
  } Lista; 

 
Escreva uma função que retorne uma lista encadeada que representa a união de 

duas outras listas passadas como parâmetro. Note que a lista retornada é uma NOVA 
lista e que NÃO pode haver elementos repetidos. Essa função deve obedecer ao 
protótipo: 

Lista* uniao (Lista* lista1,Lista* lista2); 
 
 Considere que exista uma função implementada int pertence(Lista* 
lis, int valor) que retorna 1 se valor pertence a lista lis e 0 caso 
contrário. 
 

 
5ª 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 a soma dos valores existentes em nós FOLHAS, desde 
que o valor seja maior do que val passado como parâmetro.  Essa função deve 
obedecer ao protótipo: 

int somaValorFolhaMaior(ArvVar* a, int val); 
 


