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1ª Questão (2,0p) 
 

Muitos computadores possuem um só processador que deve atender diversas 
requisições de processos (programas) ao mesmo tempo. Como o processador não é capaz 
de executar todos os processos simultaneamente, o sistema operacional pode organizar os 
processos em uma fila onde cada processo passa um determinado período de tempo 
utilizando o processador e depois vai para o fim da fila esperando a próxima vez que poderá 
utilizar o processador.  Este procedimento é conhecido como escalonamento de processos. 

Considere a existência de um tipo abstrato Fila de números inteiros, cuja interface 
está definida no arquivo fila.h da seguinte forma e você desconheça a implementação: 

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); 
 
Considere que cada elemento da fila guarde o tempo restante que um processo 

precisa utilizar o processador e que cada vez que o processo passa pelo processador (ou 
seja, o elemento do começo da fila é atendido) o tempo restante deste processo é 
decrementado de uma unidade. Implemente uma função que simule o escalonamento de 
processos. Lembre-se de que enquanto o processo tiver um tempo restante maior que 0, este 
deve continuar na fila. Quando o processo tiver tempo restante igual a 0, este deve ser 
retirado definitivamente da fila. O protótipo da função é: 

void escalonador(Fila* fila); 
 
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 1 caso TODOS OS NÓS COM PELO MENOS 3 
FILHOS ARMAZENEM UM VALOR ÍMPAR, e que retorne 0 caso contrário.  Essa 
função deve obedecer ao protótipo: 

int imparesPeloMenos3(ArvVar* a); 
 



3ª Questão (2,0p) 
 
Considere 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 dada uma Pilha p, retire n as ocorrências de val.  Caso exista 
menos valores val do que n, a função deve retirar todas as ocorrências de val. Ao final 
desta função p deve conter todos os elementos restantes na ordem original. Essa função 
deve obedecer ao protótipo:  
void retira_n_valores(Pilha* p, char val) 
 
4ª Questão  (2,0 p) 
 
Implemente uma função que receba como parâmetros uma lista encadeada, um valor inteiro 
val e um valor inteiro n, e retire da lista a enésima  ocorrência do valor val da lista. A 
função deve retornar a lista resultante. Caso a lista contenha menos de n elementos de valor 
val, a função não deve retirar nenhum elemento. Esta função deve obedecer ao protótipo: 
Lista * retira_enesimo_valor (Lista* lista, int val, int n); 
 
Considere que a lista simplesmente encadeada, que armazena inteiros, é dada pela seguinte 
declaração em C: 
 
typedef struct lista { 
 int valor; 
 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 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 (ou seja 
o elemento no endereço inicial seja o maior da lista) . Esta função deve retornar o endereço 
inicial da lista passada como parâmetro. 


