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1ª Questão 
 
Considere o Tipo Abstrato de Dado (TAD) que representa um conjunto de inteiros: 
 
typedef struct conjunto Conjunto; 
 
/* Retorna 1 se o conjunto conj1 for subconjunto do conjunto conj2, senão 
retorna 0 */ 
Conjunto* cjt_subconjunto(Conjunto* conj1, Conjunto* conj2); 
 
/* Retorna 1 se o conjunto estiver vazio,senão retorna 0 */ 
int cjt_vazio (Conjunto* conj); 
 
Dado que o tipo Conjunto é implementado como se segue: 
struct conjunto { 
 int valor; 
 struct conjunto *prox; 
 }; 

Implemente a função cjt_subconjunto  (2,0p) 
 

 
2ª Questão 
 
Considere para a resolução dos itens (a) e (b)  da questão que os TADs Pilha de inteiros e 
Fila de inteiros já estejam implementados e que você desconheça a representação interna 
deles.  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); 
int pilha_tamanho(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); 

 
(a) Escreva uma função utilizando o(s) TAD(s) descrito(s) acima 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. 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.  O protótipo da função é:  
void colocaPilhaPos(Pilha* pilha,int val,int pos)(2,0p) 
 

(b) Escreva uma função utilizando o(s) TAD(s) descrito(s) acima que retire todos os 
elementos maiores que um valor val passado como parâmetro. 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 retiraFilaMaiorQue(Fila* fila, int val); (2,0 p) 
 

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

Escreva uma função que retorne o MAIOR valor encontrado na árvore.  Essa função deve 
obedecer ao protótipo: 

int maiorValorNaoNegativo(ArvVar* a); 
 

4ª Questão (2.0 p) 
 

Escreva uma função que utilize o quick sort ou o bubble sort  para ordenar de forma 
crescente uma pilha de inteiros (ou seja o topo da pilha deve ter o menor elemento). O 
protótipo da função deve ser: 
 void ordenaCrescente(Pilha* pilha); 
 
Obs 1: NÃO pode utilizar a função genérica qsort da biblioteca stdlib.h 
Obs 2: PODE utilizar o TAD da 2ª Questão 
	  


