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Considere para a resolução das questões da prova que os TADs Pilha de inteiros e 
Fila de inteiros já estejam implementados e que você desconheça a representação interna 
deles. A utilização destes TADs pode ser feita em qualquer questão da prova. 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); 

 

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); 

 

1ª Questão (2,0p) 
 
 Escreva uma função que dado um ponteiro para uma fila, retire o menor elemento 
da fila. Ao final da  função, a fila deve conter os mesmos valores menos o que foi retirado 
na ordem original. A assinatura da função deve ser: 
void removeMenor(Fila* f); 
 
2ª 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. 
 
 
 
 



3ª Questão (2,0p) 
 

Escreva uma função que insira um novo valor em uma pilha de maneira que a pilha 
sempre fique ordenada de forma decrescente (isto é o elemento do topo seja o maior 
elemento da pilha e o elemento da base  seja o menor) . A assinatura desta função deve ser:  
void insereOrdenadoDecrescente(Pilha* p, int valor); 

     
4ª Questão  (2,0 p) 
 
Considere a existência do tipo abaixo usado para representar árvores binárias que 
armazenam inteiros: 

typedef struct arv  { 
  int info; 
  struct arv *esq; 
  struct arv *dir; 
  } Arv; 

Escreva uma função que retorne a soma dos valores armazenados em  todos os nós da 
árvore que possuam UM SÓ FILHO e que armazenam VALORES MÚLTIPLOS DE 3. 
Essa função deve obedecer à assinatura: 

int somaUmFilho3(Arv* a); 
 
Considere que exista uma função arv_vazia(Arv* a) que retorna 1 se a árvore 

está vazia e  0 caso contrário.  
 
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 uma pilha, n  valores 
contidos em nós que possuam no MÍNIMO 3 FILHOS .  A assinatura da função é: 

void inserePilhaNValores(ArvVar* arv, Pilha* p, int n);  

 


