
 
 

Programação 2 
Primeira Prova 

28/04/2011 
 
Aluno(a): ___________________________________________________________   Turma: ______ 
 
Observações: 

 A prova vale 20 pontos. 

 O aluno pode consultar o seu caderno da disciplina. 

 Esta prova deve ser realizada individualmente, em até 2 horas. 

 A interpretação de cada questão faz parte da prova. 

 Em caso de dúvidas, chame o professor em sua mesa. Jamais faça perguntas em voz alta, para 
não desconcentrar os demais alunos. 

 Os algoritmos devem ser escritos em C. 
 

PARTE I 
 
A biblioteca racionais.h a seguir mostra um TAD (Tipo Abstrato de Dados) para representar um 
número racional (composto por um numerador e um denominador), bem como o protótipo das 
funções necessárias para manipulá-los. 

 

typedef struct { 1 

    int num; 2 

    int den; 3 

} Racional; 4 

 5 

Racional *novoRacional (int n, int d); 6 

void liberaRacional (Racional *r); 7 

Racional *soma (Racional *r1, Racional *r2); 8 

Racional *produto (Racional *r1, Racional *r2); 9 

void imprimeRacional (Racional *r); 10 

 
O arquivo racionais.c mostra a implementação de algumas de suas funções: 

 

#include <stdlib.h> 11 

#include <stdio.h> 12 

#include "racionais.h" 13 

 14 

Racional *novoRacional (int n, int d) { 15 

    Racional *r = (Racional *)malloc (sizeof (Racional)); 16 

     17 

    r->num = n; 18 

    r->den = d; 19 

     20 

    return r; 21 

} 22 



 23 

void liberaRacional (Racional *r) { 24 

    free (r); 25 

} 26 

 27 

Racional *produto (Racional *r1, Racional *r2) { 28 

    Racional *r3 = (Racional *)malloc (sizeof (Racional)); 29 

     30 

    r3->num = r1->num*r2->num; 31 

    r3->den = r1->den*r2->den; 32 

     33 

    return r3; 34 

} 35 

 36 

Racional *soma (Racional *r1, Racional *r2) { 37 

    Racional *r3 = (Racional *)malloc (sizeof (Racional)); 38 

     39 

    (*r3).num = (*r1).num*(*r2).den+(*r2).num*(*r1).den; 40 

    (*r3).den = (*r1).den*(*r2).den; 41 

     42 

    return r3; 43 

} 44 

 45 

void imprimeRacional (Racional *r) { 46 

    printf ("%d/%d\n", r->num, r->den); 47 

} 48 

 
 
Questão 1) Em relação às funções implementadas acima, assinale V para verdadeiro ou F para falso 
(1 ponto cada): 

a) A função de somar dois números racionais está, na verdade, multiplicando-os. (     ) 

b) A legibilidade da função de somar dois números racionais não está adequada, mas ela está 
correta. (     ) 

c) A função de impressão de um número racional está incorreta, pois a divisão de dois números 
inteiros resultará em um número inteiro, e não em um número real. (     ) 

d) A função que libera o espaço alocado para um número racional está incompleta. (     ) 

 

Questão 2) Suponha agora que a função "malloc" só possa ser chamada diretamente pela função 
“novoRacional”. Reescreva a função “soma”, sem alterar seu protótipo, de forma que ela retorne 
corretamente um novo número racional resultante da multiplicação dos dois parâmetros, mas sem 
fazer uma chamada direta à função “malloc”. (3 pontos) 
 
 
 
 
 

  



PARTE II 
 
A biblioteca lista.h a seguir mostra um TAD (Tipo Abstrato de Dados) para representar uma pilha de 
números inteiros. O número máximo de elementos a serem inseridos na pilha é dinâmico, e ela se 
comporta como a pilha de execução de um programa, ou seja, o último número inserido na pilha será 
obrigatoriamente o primeiro a ser retirado. 
 

typedef struct { 49 
    int topo; 50 
    int tam; 51 
    int *elems; // vetor de elementos 52 

} Pilha; 53 
 54 
Pilha *novaPilha (int n); 55 

void liberaPilha (Pilha *r); 56 
int vazia (Pilha *p); 57 
int cheia (Pilha *p); 58 
void push (Pilha *p, int n); 59 

int pop (Pilha *p); 60 
void imprimePilha (Pilha *p); 61 
void imprimePilhaArq (Pilha *p, FILE *fp); 62 

Pilha *leituraPilhaArq (FILE *fp); 63 

 
A figura a seguir ilustra uma pilha com capacidade para armazenar 5 números, mas que está 
armazenando apenas 3. 
 

 
 
A função a seguir implementa a criação de uma nova pilha, com capacidade para armazenar n 
números inteiros: 
 

Pilha *novaPilha (int n) { 64 
    Pilha *p = (Pilha *)malloc (sizeof (Pilha));     65 
    p->topo = 0; 66 
    p->tam = n; 67 

    p->elems = (int *)malloc (n*sizeof (int)); 68 
    return p; 69 

} 70 

As funções a seguir devem estar de acordo com os protótipos mostrados na biblioteca pilha.h: 

Questão 3) Implemente a função que libere todo os espaço reservado na memória para uma 
determinada pilha. (1 pontos) 

Questão 4) Implemente a função que verifique se uma pilha está vazia, ou seja, não possui nenhum 
elemento. (1 pontos) 

Questão 5) Implemente a função que verifique se uma pilha está cheia, ou seja, já está armazenando 
o máximo de elementos que ela é capaz de armazenar. (1 pontos) 

Topo da pilha 

Início do vetor 

Elementos 

da pilha 

2 

9 

14 



Questão 6) Implemente a função "push", que insira no topo de uma pilha o número inteiro recebido 
como parâmetro. Note que, após a execução da função, o topo da pilha precisa continuar correto. A 
função deve, ainda, verificar se é possível realizar a inserção (ou seja, se ainda há capacidade na 
pilha para um novo número). Para fazer a verificação, utilize a função implementada na questão 5. 
Caso não seja possível, imprima uma mensagem ao usuário avisando do erro e aborte o programa. 
(2 pontos) 

Questão 7) Implemente a função "pop", que retira o elemento do topo de uma pilha e retorna este 
elemento. Note que, após a execução da função, o topo da pilha precisa continuar correto. A função 
deve, ainda, verificar se é possível realizar a remoção (ou seja, se ainda há algum elemento a ser 
retirado). Para fazer a verificação, utilize a função implementada na questão 4. Caso não seja 
possível, imprima uma mensagem ao usuário avisando do erro e aborte o programa. (2 pontos) 

Questão 8) A função a seguir impreme os elementos de uma pilha: 

 

void imprimePilha (Pilha *p) { 71 
    int i; 72 

 73 
    if (!vazia (p)) { 74 
        for (i = p->topo-1; i >= 0; i--) 75 
            printf ("%d ", p->elems[i]); 76 

        printf ("\n"); 77 
    } 78 

} 79 

 
Escreva o resultado exato que será impresso na tela após a execução do trecho de código a seguir (2 
ponto): 
 

Pilha *p = novaPilha (4); 80 
 81 
imprimePilha (p); 82 
push (p, 5); 83 

imprimePilha (p); 84 
push (p, 4); 85 
imprimePilha (p); 86 

push (p, 0); 87 
imprimePilha (p); 88 
printf ("Retirando o elemento %d\n", pop (p)); 89 
imprimePilha (p); 90 

push (p, 7); 91 
imprimePilha (p); 92 
push (p, 9); 93 
imprimePilha (p); 94 

push (p, 1); 95 
imprimePilha (p); 96 
printf ("Retirando o elemento %d\n", pop (p)); 97 

imprimePilha (p); 98 

Questão 9) Implemente a função "imprimePilhaArq", que receba um arquivo binário (já aberto) e 
salve neste arquivo todas as informações necessárias sobre uma pilha. (2 pontos) 

Questão 10) Implemente a função "leituraPilhaArq", que receba um arquivo binário (já aberto) e 
retorne a pilha lida do arquivo. Considere que a ordem em que as informações sobre a pilha estão 
dispostas no arquivo é a mesma em que foram salvas na questão 9. (2 pontos) 

“O importante não é justificar o erro, mas impedir que ele se repita.” (Che Guevara) 


