
Programaç̃ao 2

Lista de exerćıcios No 3

1. Uma lista duplamente encadeada é declarada como:

type Apontador = ˆcelula;
celula = record

valor: integer;
ant, prox: Apontador;

end;

onde ant e prox representam as ligações para o elemento anterior
e posterior da lista. Escreva um trecho de código em Pascal que imple-
mente corretamente a operação de remoção do elemento apontado por uma
variável (ponteiro)p.

2. Considere a seguinte estrutura de dados:

type Ptr = ˆno;
no = record

info : integer
prox : Ptr;

end;

Que operação realiza o seguinte procedimento?

Procedure A(var H:Ptr; i:integer);
var

aux: Ptr;
begin

new(aux);
auxˆ.info := i;
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auxˆ.prox := H;
H := aux;

end;

3. Indique, justificando, quais dos ı́tens abaixo são verdadeiros e quais são
falsos.

• Não é possı́vel implementar listas encadeadas em uma linguagem de
programação que não suporte alocação dinâmica.

• Uma vantagem de uma lista encadeada é a recuperação em tempo
constante do conteúdo de qualquer nó da lista.

• Não é possı́vel implementar múltiplas Pilhas simultaneamente utili-
zando um único vetor.

• A implementação de Filas em vetor deve considerar sempre odeslo-
camento de elementos.

4. Construa uma árvore binária cujo percurso PREORDER seja “A B C D E F
G H I” e cujo percurso INORDER seja “B C A E D G H F I”. Esta árvore
é única?

5. Quando eliminamos um nó de uma árvore binária de busca,e resolvemos
substituı́-lo por um nó da sua sub-árvore esquerda (supondo que exista um)
qual nó deve ser escolhido, de forma a manter a propriedade de que o cami-
nhamento INORDER enumera as chaves de maneira ordenada?

6. Seja T uma árvore binária. Se T possui sete nós, qual a sua altura mı́nima?
Qual é a sua altura máxima? Desenhe duas árvores com sete nós que pos-
suam alturas mı́nima e máxima, respectivamente.
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