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 Deve ser entregue para o professor em mídia (ex: DVD) ATÉ a data definida.
 A apresentação dos códigos será agendada pelo professor para cada aluno.
 Os códigos deverão ser implementados somente em Linguagem C, sendo 

necessária a utilização das estruturas de dados conforme discutidas em sala.
 Os exercícios marcados como EXTRA ficam como sugestão de estudo.

1) Implementar a TAD Pilha usando alocação  estática/sequencial. Operações que a
TAD deve contemplar:

a) Inicializar_Pilha: (vista em sala)
b) Pilha_é_vazia: (vista em sala)
c) Pilha_é_cheia: (vista em sala)
d) Empilha: (vista em sala)
e) Desempilha: (vista em sala)
f) Lê_topo: (vista em sala)
g) Imprimir: imprimir os elementos da pilha, do topo para a base.
h) (Extra) Imprimir_reversa: imprimir os elementos da pilha, da base para o topo.
i) (Extra) Liberar: libera todos os elementos de uma pilha.
j) Palindrome: verifica se uma string de entrada é uma palindrome.
k) Elimina: localiza um elemento dentro de uma pilha, desempilhando cada elemento,

um a um. Se encontrar, o elemento é removido e a pilha de entrada é restaurada,
exceto pelo elemento removido. Se não encontrar, a pilha de entrada é mantida.

l) Pares_e_impares: empilha uma seqüência qualquer de inteiros positivos digitados
pelo usuário. Quando o último elemento for inserido, o conteúdo da primeira pilha
deve ser distribuído em outras duas pilhas: uma contendo os valores pares e outra
contendo os valores ímpares.

2) Implementar a TAD Pilha usando alocação dinâmica/encadeada. Operações que a
TAD deve contemplar: 

a) Inicializar_Pilha: (vista em sala)
b) Pilha_é_vazia: (vista em sala)
c) Pilha_é_cheia: (vista em sala)
d) Empilha: (vista em sala)
e) Desempilha: (vista em sala)
f) Lê_topo: (vista em sala)
g) Imprimir: imprimir os elementos da pilha, do topo para a base.
h) (Extra) Imprimir_reversa: imprimir os elementos da pilha, da base para o topo.
i) (Extra) Liberar: libera todos os elementos de uma pilha.
j) Palindrome: verifica se uma string de entrada é uma palindrome.
k) Elimina: localiza um elemento dentro de uma pilha, desempilhando cada elemento,

um a um. Se encontrar, o elemento é removido e a pilha de entrada é restaurada,
exceto pelo elemento removido. Se não encontrar, a pilha de entrada é mantida.



l) Pares_e_impares: empilha uma seqüência qualquer de inteiros positivos digitados
pelo usuário. Quando o último elemento for inserido, o conteúdo da primeira pilha
deve ser distribuído em outras duas pilhas: uma contendo os valores pares e outra
contendo os valores ímpares.

3) Implementar um programa que faça conversões de números inteiros na base 10 para
outras bases, de acordo com a opção do usuário. Utilizar a implementação da TAD
Pilha usando alocação estática/seqüencial. Conversões que devem ser previstas: 

a) Decimal para Binário
b) Decimal para Octal
c) (Extra) Decimal para Hexadecimal. 

4) Implementar um programa que faça validação de expressões matemáticas digitadas
pelo  usuário.  Utilizar  a  implementação  da  TAD  Pilha  usando  alocação
estática/seqüencial. As expressões devem conter literais de A a J, operadores (+
(adição),  -  (subtração),  /  (divisão),*  (multiplicação),  ^  (potenciação))  e
delimitadores de escopo ( “(“, ”)”, ”[“, ”]”, ”{“, ”}” ). O programa deve prever 2
tipos de validação:

a) Expressões  contendo  parênteses,  colchetes  e  chaves,  considerando  a
precedência  entre  os  delimitadores:  os  escopos  devem  ser  abertos  e
fechados  corretamente  e  deve-se  verificar  se  os  escopos  dos  colchetes
abrangem os parênteses e os escopos das chaves abrangem os colchetes (não
vista em aula, apenas discutida a idéia).

Por exemplo:
- a expressão ((A+D)) *J) não é validada em nenhuma das opções.
- a expressão [({A+D}/B)*J] é validada apenas pela opção a).
- a expressão {[(A+D)/B]*J} é validada pela opções a) e b).

5) Implementar  um  programa  para  manipulação  de  expressões  matemáticas
envolvendo  variáveis  literais  de  A a  J,  operadores  (+  (adição),  -  (subtração),  /
(divisão),*  (multiplicação),  ^  (potenciação))  e  os  delimitadores  de  escopo  tipo
parênteses  (  “(“,  ”)”).  Utilizar  a  implementação  da  TAD Pilha  usando alocação
dinâmica/encadeada. 
Para tal, o programa deve ter as seguintes funcionalidades:
-  Entrada dos valores das literais:  o usuário deve associar  os valores a todas  as

literais de A a J.
- Entrada de expressões: o usuário deve optar entre entrar com expressões em 2

formatos:  a)  forma pós-fixa,  b)  forma infixa  com uso de parênteses  eventuais
(quando necessário, para modificar a precedência da operação). Se o usuário optar
pelo formato infixo o programa deverá realizar a conversão da expressão para a
forma pós-fixa e imprimir a expressão resultante da conversão.

- Avaliação da expressão: o programa deve avaliar a expressão digitada pelo usuário
(após a conversão para a forma pós-fixa, se necessário), associando os valores das
literais e imprimindo o resultado da expressão.



6) Implementar a TAD Fila usando alocação estática/seqüencial e a solução 1 para
Lista  circular  vista  em  aula  (Ini  aponta  para  posição  anterior  ao  primeiro  e
despreza uma posição do vetor).:

a) Inicializar_Fila: (vista em sala)
b) Fila_é_vazia: (vista em sala)
c) Fila_é_cheia: (vista em sala)
d) Insere_fila: (vista em sala)
e) Remove_fila: (vista em sala)
f) Imprimir: imprimir os elementos da fila, do início para o final.

7) Implementar a TAD Fila usando alocação estática/seqüencial e a solução 2 para
Lista circular vista em aula (Utiliza contador de elementos, Ini e Fim). Operações
que a TAD deve contemplar: as mesmas do exercício 6.

8) Implementar a TAD Fila usando alocação estática/seqüencial e uma variação da
solução 2 para Lista circular vista em aula  (Utiliza  contador  de elementos  e
apenas Ini). Operações que a TAD deve contemplar: as mesmas do exercício 6.

9) Implementar  a  TAD  Fila  usando  alocação  dinâmica/encadeada  simples  (não
circular). Operações que a TAD deve contemplar: as mesmas do exercício 6.

10) Implementar  a  TAD  Fila  usando  alocação  dinâmica/encadeada  circular.
Operações que a TAD deve contemplar: as mesmas do exercício 6.

11) Implementar  a  TAD  Fila  de  Prioridade  Ascendente  usando  alocação
dinâmica/encadeada  e  inserção  ordenada.  Operações  que  a  TAD  deve
contemplar:

a) Inicializar_fpa
b) Fpa_é_vazia
c) Fpa_é_cheia
d) Insere_fpa
e) Remove_fpa
f) Imprimir: imprimir os elementos da fpa, do início para o final.

12) Implementar  a  TAD  Fila  de  Prioridade  Descendente  usando  alocação
dinâmica/encadeada  e  remoção  ordenada.  Operações  que  a  TAD  deve
contemplar, as mesmas do exercício 11 (alterando fpa para fpd)

13) Implementar a TAD Deque usando alocação estática/seqüencial.  Operações que a
TAD deve contemplar: 

a) Inicializar_Deque 
b) Deque_é_vazia
c) Deque_é_cheia
d) Insere_início_deque
e) Insere_final_deque
f) Remove_ início_deque
g) Remove_ final_deque
h) Imprimir: imprimir os elementos da deque, do início para o final.



14) Implementar a TAD Deque usando alocação dinâmica/encadeada. Operações que a
TAD deve contemplar: as mesmas do exercício 13.


