
SIMULADO P3 

 

Q1 

Considere a existência de uma lista simplesmente encadeada com os dados dos livros de uma editora. A 
lista encontra-se ordenada crescentemente pelos ano de publicação dos livros. O tipo estruturado que 
representa um nó dessa lista encadeada é o tipo NoDaLista apresentado a seguir: 

typedef struct noDaLista NoDaLista; 

struct noDaLista   

{  

  char titulo[51]; 

  char autor[51]; 

  int ano; 

int quantidade; 

  NoDaLista * prox; 

}; 

1.a) Escreva uma função que libere a memória da lista representada pelo endereço do seu primeiro nó. 
 

1.b) Escreva a função fazCopia,  que recebe a lista (ou seja, o endereço do primeiro nó da lista) e, sem 
modificar a lista original, cria e retorna uma nova lista encadeada com cópias dos nós da lista original. A 
nova lista deve também ser ordenada crescentemente por ano de publicação. A função retorna o endereço 
do primeiro nó da lista resultante. Caso não seja possível criar algum nó, o trecho da lista já construído 
deve ser liberado e a função deve retornar NULL. 
 
Q2 

Considerando o TAD Pilha disponível, use uma pilha, como estrutura  auxiliar, para escrever a seguinte 

função em C: 
 
int verifica(char * exp); 
 

que verifica (retornando 1 para SIM e 0 para NÃO) se os parânteses de  uma expressão aritmética exp estão 
abrindo e fechando corretamente. Por  exemplo: 
 

 "2*(3+4+5*(2+3))"  está correta 
 "3+4+5*2"          está correta 
 "2*(3+4+5*(2+3)"   está errada 
 "2*(3+4+5"         está errada 

 
A função não verifica se os 4 operadores aritméticos   +,  - , * ,   /    e  operandos estão corretos. 
 

Lembre de liberar a pilha auxiliar após o seu uso. 
 
Dica: crie uma pilha com parênteses esquerdos '(' e compare o parêntese direito lido ')' com o topo da 
pilha. 

 
Interface do TAD pilha de caracteres: pilha.h 
 
/* cria e retorna uma pilha que armazena caracteres */ 
 Pilha *pilha_cria (void); 
/* recebe uma pilha e libera a memória ocupada pela pilha */ 
 void   pilha_libera(Pilha *p ); 

/* recebe uma pilha e um caracter,  e faz a inserção de  tal  caracter na pilha */ 
 void pilha_push(Pilha *p, char c); 
/* recebe uma pilha e faz a retirada do  caracter no topo da  pilha, retornando-o */ 

/* caso a pilha recebida esteja vazia, a pilha_pop dá erro, interrompendo a execução do programa */ 
 char pilha_pop(Pilha *p); 
/* recebe uma pilha e retorna 1 se a pilha está vazia, ou 0, em caso contrário. 
 int pilha_vazia(Pilha *p); 



 
Q3 

Os dados  das inscrições para um concurso estão armazenados em uma árvore binária de busca, ordenada 

CRESCENTEMENTE por CPF. O tipo estruturado que representa uma inscrição é o tipo definido a seguir: 
typedef struct inscricao Inscricao; 

struct inscricao 

{ 

  int cpf; 

  char nome[51]; 

  int idade; 

  char sexo;  // pode ser ‘F’ (feminino) ou ‘M’ (masculino) 

}; 

O tipo estruturado que representa um nó da árvore é apresentado a seguir. 
typedef struct noArv NoArv; 

struct noArv 

{ 

  Inscricao * info;    

  NoArv  * esq; 

  NoArv  * dir; 

}; 

Escreva a função somaIdades que recebe a árvore e um número de CPF e retorna a soma das idades de 
todos os candidatos do sexo feminino cujo CPF seja menor do que o CPF dado. A sua solução deve levar em 

conta que a árvore está ordenada. 
 
Por exemplo, supondo que CPFs tenham apenas 3 dígitos, a seguinte árvore daria uma soma de 51 para 
todos os candidatos femininos com CPF menor do que 900: 

 
 
 

 
 

 
 


