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EMENTA RESUMIDA

Alocação dinâmica de memória. Estruturas dinâmicas: pilhas, filas, listas encadeadas.

JUSTIFICATIVA

O conhecimento dado na disciplina confere ao aluno a capacidade para aplicar o conceito de tipo
abstrato de dados (TAD) e  utilizar  adequadamente  as  estruturas  de dados lineares  (listas,  filas  e
pilhas) em algoritmos eficientes.

OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA

Capacitar o aluno a escrever programas eficientes, em termos de tempo e espaço, utilizando boas

práticas de programação, para a solução de problemas baseados em listas, filas e pilhas.



PROGRAMA DA DISCIPLINA

O quadro abaixo apresenta o conteúdo ministrado na disciplina e sua distribuição em dias (2 aulas-
hora/dia) durante o semestre letivo:

ASSUNTO DIA
Apresentação do plano de curso e da disciplina 1

Modularidade em programação: funções e passagem de argumentos 2
Passagem de argumentos para programas 3
Ponteiros e alocação dinâmica de memória 4

Depuração de programas por meio de um depurador 5
Tipo Estrutura de Dados (TAD): conceitos básicos e especificação 6

Tipo Estrutura de Dados (TAD): implementação modular 7
Listas Lineares: introdução, conceitos básicos e formas de implementação 8

Especificação dos TADs lista não-ordenada e ordenada 9 
Listas: implementação estática/sequencial 10
Listas: implementação estática/sequencial 11

Listas: implementação dinâmica/encadeada 12
Listas: implementação dinâmica/encadeada 13
Listas: implementação dinâmica/encadeada 14

Revisão para a 1ª prova 15
1ª prova 16

Uso do nó-cabeçalho 17
Uso do nó-cabeçalho 18

Lista circular 19
Lista circular 20

Lista duplamente encadeada 21
Aplicações com lista 22

Pilha: introdução, conceitos básicos e especificação do TAD 23
Pilha: implementação estática/sequencial 24

Revisão para a 2ª prova 25
2ª prova 26

Pilha: implementação dinâmica/encadeada 27
Aplicações com pilha 28

Fila: introdução, conceitos básicos e especificação do TAD 29
Fila: implementações estática/sequencial 30

Fila: implementações dinâmica/encadeada 31
Aplicações com fila 32

Revisão para a 3ª prova 33
3ª prova 34

 



METODOLOGIA

O curso será composto por aulas expositivas, nas quais o sistema de audiovisual e o quadro negro
serão utilizados como instrumentos para a disseminação do conteúdo da matéria. Esporadicamente, o
conhecimento teórico será complementado através da realização nos laboratórios de exercícios e/ou
roteiros sob a orientação do professor.

AVALIAÇÃO

O método de avaliação pretendido prevê a realização de 3 provas individuais (20, 25 e 25 pontos,
respectivamente),  conforme cronograma apresentado. Além das provas teóricas, os alunos deverão
desenvolver ao longo da disciplina 2 listas de exercícios práticos (15 pontos cada), envolvendo a
implementação das estruturas de dados estudadas em sala e sua utilização em aplicações usuais.

ATENDIMENTO

Em  complemento  às  explicações  em  sala  de  aula,  o  professor  disponibilizará  um  horário  de
atendimento fixo extra classe para esclarecimento de dúvidas que possam surgir durante a realização
dos trabalhos ou em qualquer outro momento. Além disso, a disciplina também contará com o serviço
de monitoria, onde uma das atividades previstas refere-se ao atendimento dos alunos em horários
previamente estabelecidos.

RECUPERAÇÃO

A recuperação de aprendizagem no decorrer da disciplina, caso seja necessária, se dará através da
realização  de  listas  de  exercícios  direcionadas  ao  conteúdo  que  o  aluno  necessita  de  reforço.  A
realização dessas listas deverá ocorrer em horários extra classe.
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