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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); 
int fila_tamanho(Fila* f); 

 

 
1ª Questão (2,5 p) 
 
 Escreva uma função que dado um ponteiro para uma pilha, retire o menor elemento 
da pilha. Ao final da  função, a pilha deve conter os mesmos valores menos o que foi 
retirado na ordem original. A assinatura da função deve ser: 
void removeMaior(Pilha* p); 
 
2ª Questão  (2.5 p) 
  
 Considere uma lista duplamente encadeada que armazena caracteres, dada pela 
seguinte declaração em C 
 
typedef struct lista2 { 
 char caractere; 
 struct lista2 *prox; 
 struct lista2 *ant; 
} Lista2; 
 
Implemente a função int lst2_ocorrencia(Lista2* end, char caract) – 
Dados um endereço de um nó qualquer (end) de uma  lista duplamente encadeada e um 
caractere  a ser procurado na lista,  esta função deve retornar o número de ocorrências deste 
caractere na lista. 
 
 
 
 
 



 
3ª Questão (2,5 p) 
 

Escreva uma função que retire n valores val de uma fila dada. Caso a fila possua 
menos ocorrências de val do que especificado em n, deve-se retirar todas as ocorrências 
de val. Ao final da  função, a fila deve conter os mesmos valores, menos os que foram 
retirados, na ordem original. A assinatura desta função deve ser: 

  void retiraNValores(Fila* f, int val, int n); 

     
4ª Questão  (2,5 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; 

 
 
 


