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Exerćıcio 1 - Estruturas

Dada a estrutura Ponto a seguir, defina as funções associadas deste tipo abstrato de dados:

typedef struct ponto{
f loat x , y ;

}Ponto ;

f loat d i s t (Ponto , Ponto ) ;
f loat soma(Ponto , Ponto ) ;
int c o l i n e a r (Ponto , Ponto , Ponto ) ; /∗ Use t o l e r an c i a de 10ˆ−4 ∗/

Exerćıcio 2 - Estruturas

Dada a estrutura Ponto acima, defina uma estrutura Triangulo as funções associadas deste
tipo abstrato de dados

f loat area ( Triangulo ) ;
f loat per imetro ( Triangulo ) ;

Exerćıcio 3 - Vetores

Implemente o algoritmo Crivo de Eratóstenes para verificação dos números primos de 1 a
N . Faça as devidas consultas para tal exerćıcio.

Exerćıcio 4 - Vetores

Escreva um programa que verifique o número de inteiros diferentes entre 1 e N que aparecem
em uma sequência fornecida pelo usuário.

Exerćıcio 5 - Vetores

Escreva um programa que determina empiricamente o número de inteiros positivos pseudo-
aleatórios menores que N que você espera gerar antes de receber um valor repetido.
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Exerćıcio 6 - Listas

Escreva um programa que retorna o número de nós em uma lista circular, dado um ponteiro
para qualquer dos nós desta lista.

Exerćıcio 7 - Listas

Escreva uma função que, dados dois ponteiros x e t para duas listas circulares disjuntas,
insira a lista apontada por t na lista apontada por x no ponto seguinte a x.

Exerćıcio 8 - Listas e Ordenação

Implemente o algoritmo de ordenação por inserção para listas ligadas. Faça as suposições
que achar necessárias.

Exerćıcio 9 - Listas

Implemente um algoritmo que reverte a ordem dos elementos de uma lista ligada em apenas
uma passagem pela lista.

Exerćıcio 10 - Listas

Escreva uma função que move o maior elemento de uma lista para a última posição desta.

Exerćıcio 11 - Listas

Escreva uma função que coloca todos os nós pares de uma lista de inteiros após os nós
ı́mpares.

Exerćıcio 12 - Listas

Escreva uma função que troca dois nós x e t em uma lista duplamente encadeada. Faça as
suposições que achar necessárias.

Exerćıcio 13 - Listas

Escreva uma função que libera todos os nós de uma dada lista.
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Exerćıcio 14 - Listas

Escreva uma função que libera os nós de uma lista de acordo com uma lista de ı́ndices
passada por parâmetro.

void l i b e r a p o s i c o e s ( L i s t a l , L i s t a po s i c o e s ) ;

Exerćıcio 15 - Listas

Escreva uma função que receba uma lista e uma função callback que calcula o fatorial de um
número. Retorne uma lista com os fatoriais calculados.

Exerćıcio 16 - Pilhas

Considere que uma letra signifique a operação de Push e um asterisco uma operação de Pop.
Na sequência a seguir, dê a sequência de valores retornados pela operação de Pop.

SEQU*E*NCIA***F*A*CI**L*****

Exerćıcio 17 - Pilhas

Dadas duas sequências, apresente um algoritmo capaz de determinar se asteriscos podem
ou não ser adicionados para fazer a primeira sequência produzir a segunda a partir de uma
sequência de pops. Exemplo:

Sequencia 1: FACIL

Sequencia 2: LICAF

Solucao: FACIL*****

Exerćıcio 18 - Pilhas

Escreva uma função que, ao receber uma sequência de operações (*, +) entre inteiros, iden-
tifique se esta sequência está em notação pré-fixa ou pós-fixa e faça a conversão para a outra
notação. Se pós-fixo converta para pré-fixo e vice-versa.

Exerćıcio 19 - Filas

Considere que uma letra signifique a operação de insercao e um asterisco uma operação
de remoção na sequência a seguir, dê a sequência de valores retornados pela operação de
remoção.
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SEQU*E*NCIA***F*A*CI**L*****

Exerćıcio 20 - Filas

Considere que uma letra maiúscula signifique a operação de Inserção no ińıcio, uma minúscula
inserção no final, um sinal de adição (+) uma operação de remoção do ińıcio e um asterisco
uma operação de Remoção do final. Na sequência a seguir, dê a sequência de valores retor-
nados pelas operações de Remoção.

SEQU*E*NCIA***F*A*CI**L*****

Exerćıcio 21 - Filas

Dadas duas sequências, apresente um algoritmo capaz de determinar se asteriscos e adições
podem ou não ser adicionados para fazer a primeira sequência produzir a segunda a partir
de uma sequência de Remoções. Exemplo:

Sequencia 1: FAciL

Sequencia 2: ciFAL

Solucao: FAciL**+++

Exerćıcio 22 - Filas

Defina um tipo abstrato de dados Fila (dados e funções associadas) que impeça a inserção
de elementos repetidos.

Exerćıcio 23 - Listas

Escreva uma função para a representação de polinômios via listas ligadas. Cada nó deve
conter o coeficiente do monômio e o expoente. De acordo com esta estrutura, faça uma
função que receba dois polinômios e retorne o polinômio soma. Trate posśıveis monômios
ausentes.

Exerćıcio 24 - Listas

Modifique os algoritmos do exerćıcio anterior para efetuar multiplicação de polinômios.
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Exerćıcio 25 - Recursão – Aquecimento para Árvores

Escreva uma função que calcule a função log(N!)

Exerćıcio 26 - Recursão – Aquecimento para Árvores

Escreva uma função que calcule a função N! % M, onde % é a função módulo.

Exerćıcio 27 - Recursão – Aquecimento para Árvores

Escreva um algoritmo recursivo capaz de avaliar uma expressão em notação pós-fixa.

Exerćıcio 28 - Recursão – Aquecimento para Árvores

Escreva uma função recursiva para achar o maior elemento de um vetor.

Exerćıcio 29 - Árvores

Escreva um programa que calcule o número de folhas em uma árvore que não estejam no
ńıvel mais baixo desta. Exemplo: em uma árvore binária completa, a resposta seria zero pois
todos os nós folha estão no ńıvel mais profundo desta árvore. Em uma árvore binária cujo
filho esquerdo é degenerado em uma lista e o filho direito não tem filhos, a resposta seria 1.

Exerćıcio 30 - Árvores

Escreva um programa que calcule o número de nós em uma árvore binária que contém um
filho interno e um filho externo.

Exerćıcio 31 - Árvores

Escreva um programa que calcule a altura de uma árvore ternária.

Exerćıcio 32 - Ordenação

Explique como você ordenaria uma sequência de cartas de baralho com as faces viradas para
baixo em uma mesa dada a restrição de que as duas únicas operações permitidas são virar
duas cartas de cada vez e, opcionalmente, trocá-las de lugar.
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Exerćıcio 33 - Ordenação

Escreva um programa que verifique se um dado algoritmo usado para ordenação é estável.
Faça as suposições que achar necessárias.

Exerćıcio 34 - Ordenação

Mostre, para a sequência de dados a seguir, o passo-a-passo dos algoritmos de ordenação
(bolha, inserção, seleção, contagem, mergesort, heapsort, quicksort e shellsort). Para a
contagem, suponha que os valores estão sempre entre 0 e 100. Para o shellsort, suponha a
sequência de Knuth (1, 4, 13, 40. . . ) para a sequência de passos.

2 3 5 8 8 5 3 2 0 21

Exerćıcio 35 - Ordenação

Discuta a propriedade de estabilidade para os algoritmos de ordenação citados no exemplo
anterior. Quando o algoritmo não for estável, mostre um exemplo que confirme sua resposta.

Exerćıcio 36 - Ordenação

Discuta qual dos algoritmos básicos de ordenação (inserção, bolha e seleção) é mais rápido
para ordenar um arquivo com todas as chaves de ordenação idênticas.

Exerćıcio 37 - Ordenação

Discuta qual dos algoritmos básicos de ordenação (inserção, bolha e seleção) é mais rápido
para ordenar um arquivo cujas chaves estão em ordem reversa.

Exerćıcio 38 - Ordenação

Implemente o algoritmo de ordenação bolha para listas ligadas.

Exerćıcio 39 - Ordenação

Implemente o algoritmo de ordenação shellsort baseado em bolha para ordenação em listas
ligadas.
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Exerćıcio 40 - Ordenação

Implemente o algoritmo de partição do quicksort sem o uso de break ou goto.

Exerćıcio 41 - Ordenação

Desenvolva uma versão estável do algoritmo de ordenação quicksort para listas ligadas.

Exerćıcio 42 - Ordenação

Implemente o algoritmo de ordenação quicksort com o limiar de 20 elementos para o critério
de corte. Ao cortar o avanço do algoritmo, implemente a ordenação dos 20 elementos abaixo
do limiar utilizando inserção.

Exerćıcio 43 - Ordenação

Discutimos em sala que um dos problemas do algoritmo de quicksort é a escolha do elemento
pivot. Implemente a versão randomizada do algoritmo visto em sala que seleciona o pivot
como sendo qualquer elemento do vetor e o troca com o último elemento.

Exerćıcio 44 - Ordenação

Discuta melhorias nos algoritmos de ordenação básicos (seleção, inserção, bolha e shellsort)
no caso das chaves serem cadeias de caracteres (strings).

Exerćıcio 45 - Ordenação

Implemente uma versão recursiva do algoritmo de ordenação mergesort em vetores baseada
na divisão do vetor em três partições de cada vez ao invés de duas.

Exerćıcio 46 - Ordenação

Implemente o algoritmo de ordenação mergesort bitônico sem a cópia dos elementos.

Exerćıcio 47 - Ordenação

Implemente o algoritmo de ordenação mergesort para listas ligadas. Escolha a melhor versão
(top-down mergesort ou bottom-up mergesort) para essa tarefa.
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Exerćıcio 48 - Filas de Prioridade

Considere que uma letra signifique a operação de inserção e um asterisco uma operação de
remoção do máximo na sequência:

FILA*D**E*P*R*I*ORI***DAD****E**

Dê a sequência de valores retornados pela operação de remoção do máximo em uma fila
de prioridade implementada com um heap.

Exerćıcio 49 - Filas de Prioridade

Implemente uma fila de prioridades utilizando vetores ordenados.

Exerćıcio 50 - Heaps

Discuta se um vetor ordenado em ordem decrescente é um heap.

Exerćıcio 51 - Heaps

Dê a sequência de passos resultantes da criação de um heap quando as chaves a seguir são
inseridas em um heap inicialmente vazio.

F I L A D E P R I O R I D A D E

Exerćıcio 52 - Heaps

Dê a sequência de passos resultantes da criação de um heap quando as chaves a seguir são
inseridas em um heap inicialmente vazio. Desta vez, utilize a versão otimizada do algoritmo
de criação que utiliza a criação in place.

F I L A D E P R I O R I D A D E

Exerćıcio 53 - Filas de Prioridade

Que fila de prioridade você usaria para achar os 100 menores elementos em um conjunto de
106 chaves aleatórias.
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