
Proposta de P3 em 2012/1 – INF1007 
 

Questão 1 (3.0 pontos) 
Para fazer o controle das vendas dos produtos de uma fábrica  é mantida uma  Lista Simplesmente 
Encadeada ORDENADA CRESCENTEMENTE por CÓDIGO. 
 
O tipo estruturado que representa uma venda é o tipo Venda apresentado a seguir: 
 typedef  struct  venda Venda; 
struct venda 
{ int    codigo; 
 char produto[21]; 
 int    quantidade; 
}; 
 
O tipo estruturado que representa um nó dessa lista encadeada é o o tipo NoDaLista apresentado a 
seguir: 
typedef  struct  noDaLista   NoDaLista; 
struct  noDaLista   
{ Venda  *info; 
 NoDaLista *prox; 
}; 
 
Escreva a função maisVendidos, que recebe a lista de vendas e uma quantidade X,  sem modificar a 
lista original, cria e retorna  uma nova lista encadeada com as vendas com quantidade acima de X  
unidades. A nova lista deve também ser ordenada por código. Mas atenção, apesar de você ter que 
criar novos nós para a sua nova lista encadeada,  não devem ser  criadas novas vendas.  A sua 
função deve tirar proveito da ordenação das duas listas. 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 retorna NULL. Se não existir nenhuma venda com mais de X unidades, a função 
retorna NULL. 
 
NoDaLista *maisVendidos(NoDaLista *lista , int x) 
{ NoDaLista *novaLista,  *p, *ult ; 
 novaLista = NULL; 
 ult = NULL; 
 for (p = lista; p!= NULL; p=p->prox) 
 { if(p->info-> quantidade >x) 
  { if (ult==NULL) 
   { novaLista = (NoDaLista *) malloc (sizeof(NoDaLista)); 
    if (novaLista == NULL) 
     return NULL; 
    novaLista->info = p->info; 
    novaLista->prox = NULL; 
    ult = novaLista; 
   } 
   else 
   { ult->prox = (NoDaLista *) malloc (sizeof(NoDaLista)); 
    if (ult->prox == NULL) 
    { liberaLista(novaLista); 
     return NULL; 
    } 
    ult = ult->prox; 
    ult->info = p->info; 
    ult->prox = NULL; 
   } 
  } 
 } 
 return novaLista; 
} 



 
 
void liberaLista(NoDaLista *p) 
{ NoDaLista *aux; 
 while (p!= NULL) 
 { aux = p; 

p = p->prox; 
  free(aux); 
 } 
} 
 

Questão 2 (totalizando 4.5 pontos) 
Para os itens 2.A e 2.B, considere a existência de uma árvore binária de busca, ordenada 
CRESCENTEMENTE pelo número da conta, com os dados dos clientes de um banco.  O tipo 
estruturado que representa um nó da árvore é apresentado a seguir.   
 
typedef struct noDaArv  NoArv; 
struct noArv 
 {              int        numeroDaConta; 

char *  nome; 
 float    saldo;  
 NoArv  *esq; 
 NoArv  *dir; 

 }; 
 
Questão 2.a (2.5 pontos) 
Escreva a função recursiva saldoTotal, que recebe a raiz da árvore e um número de conta NUM e 
retorna a soma dos saldos de todos os clientes com número da conta menor do que NUM da árvore : 
 
float saldoTotal (NoArv *r, num) 
{ if(r == NULL) 
  return 0.0f; 
 if (r->numeroDaConta < num) 
  return (r->saldo + saldoTotal (r->esq, num) + saldoTotal (r->dir, num)); 
 else  
  return saldoTotal (r->dir, num); 
} 
 



Questão 2.b(2.0 pontos) 
Considerando que  quanto maior o número da conta, mais recentemente ela foi criada, escreva  a 
função recursiva  obtemMaisAntigo, que recebe a raiz da árvore e retorna o nome do cliente mais 
antigo desse banco.  A função deve levar em conta a ordenação da árvore.   
 
char * obtemMaisAntigo(NoArv * r) 
{  
 if (r== NULL) 
  return NULL; 
 if (r->dir == NULL) 
  return r->nome; 
 return (obtemMaisAntigo(r->dir)); 
} 

  



Questão 3 (2.5 pontos) 
Considerando o TAD Pilha disponível, use uma pilha de caracteres, 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 um código do que deveria ser  uma  função 
em C (nos exemplos abaixo,  funcao01 ) , armazenado  em  uma cadeia de caracteres recebida pela 
função (exp),  tem seus  parênteses, colchetes e chaves abrindo e fechando corretamente.   
 
Se a  cadeia recebida armazenasse o seguinte código,  a  função verifica deveria retornar 1 (SIM), já 
que esse código  está correto (apenas em termos de delimitadores): 
  
  "int funcao01(int n, int * v) { int i, s; for (i=0;i<n;i++) { s=s+v[i];  } return s/n;}" 
 
Mas se a cadeia recebida armazenasse o código abaixo,  a função verifica deveria retornar 0 (NÃO) 
já que esse  código está com erro de fechamento de chave: 
 
  "int funcao01(int n, int * v) { int i, s; for (i=0;i<n;i++) { s=s+v[i];  return s/n;}" 
 
Lembre de liberar a pilha auxiliar após o seu uso. 
 
Dica: em uma pilha recém criada, vá empilhando os  delimitadores esquerdos  ( , [ e { .   
Quando um  delimitador direito for encontrado , que pode ser ) , ] ou  } ,  compare-o   com o topo da 
pilha. 
 

Interface do TAD pilha de caracteres: 
typedef struct pilha Pilha; 
 
/* cria e retorna uma pilha que armazena caracteres */ 
 Pilha *pilha_cria ( );                             
 
/* 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_eh_vazia(Pilha *p); 
 
 
 
 
 ======== 
 SOLUÇÃO: 
 ======== 
 
 int verifica(char * exp) 
 { 
     int i; 
     int balanceado = 1; // parte de que balanceado = TRUE 
     char x; 
 
     Pilha * p = pilha_cria(); 



 
     for(i = 0; exp[i]!='\0'; i++) 
     { 
       if (exp[i]=='[' || exp[i]=='(' || exp[i]=='{')  // se delimitador  e' esquerdo 
         pilha_push(p, exp[i]);       // coloca na pilha 
       else 
         if (exp[i]==']' || exp[i]==')' || exp[i]=='}') // se delimitador  e' direito 
           if (pilha_vazia(p)) 
           { 
             balanceado = 0;  // nao ha' delimitador disponivel na pilha 
             break; 
           } 
           else 
           { 
             x = pilha_pop(p); 
             if (( exp[i]==']'&&  x!='[' ) || ( exp[i]==')' &&  x!='(' ) ||  ( exp[i]=='}'&&  x!='{'  )) 
             { 
               balanceado = 0; // topo da pilha nao e' delimitador esquerdo 
               break; 
              } 
           } 
     } 
     if (!pilha_vazia(p))  // nao conseguiu fechar delimitador 
       balanceado = 0; 
     pilha_libera(p); 
     return balanceado; 
 } 
 
  
 


