
REPESCAGEM TRABALHO 
ESTRUTURA DE DADOS(opcional) 

DESENVOLVIMENTO DE O SEGUINTE PROGRAMA Construir um 
programa em linguagem Pascal ou C que: (Valor 10,0)  

DATA ENTREGA: ATÉ 27/06/2012 ÀS 23:55H 
 

O envio do trabalho é opcional e irá substituir a nota do trabalho 
existente caso seja maior que a atual dada ao trabalho antigo 

OS PROGRAMAS EM PASCAL DEVERÃO SER COMPILÁVEIS EM FREE-PASCAL 
OU DEV PASCAL VERSÃO WINDOWS 

OS PROGRAMAS EM C DEVEM SER COMPILÁVEIS EM DEV-C++  VERSÃO 
WINDOWS 

REPETINDO: 

OS PROGRAMAS EM PASCAL DEVERÃO SER COMPILÁVEIS E EXECUTÁVEIS 
EM FREE-PASCAL OU DEV PASCAL VERSÃO WINDOWS 

OS PROGRAMAS EM C DEVEM SER COMPILÁVEIS E EXECUTÁVEIS EM DEV-
C++  VERSÃO WINDOWS 

FAÇAM O TESTE DE COMPILAÇÃO, POIS SE NÃO COMPILAR NOS PROGRAMAS 
INDICADOS A NOTA COMEÇA BEM BAIXA... 

COMENTAR O CÓDIGO COM AS EXPLICAÇÕES DE CADA ESTRUTURA DE 
DADOS 

OBS: POSSO SOLICITAR A ALGUNS ALUNOS EXPLICAÇÕES SOBRE O CÓDIGO 

PROGRAMA (SEMPRE USANDO ALOCAÇÃO DINÂMICA DE MEMÓRIA) 

PROGRAMA EM C OU PASCAL CONTENDO O MENU A SEGUIR: 

1 – FIBONACCI 

2 – PILHA DINÂMICA 

3-  FILA DINÂMICA 

4 – LISTA SIMPLESMENTE ENCADEADA 

5- ARVORE BINÁRIA DE BUSCA 

6- SAIR 

ESCOLHA A OPÇÃO: __________ 

 

 



DESCRIÇÃO DAS AÇÕES ESPERADAS NOS MENUS: 

MENU 1 - 1 – FIBONACCI 

1.1 Solicite ao usuário que digite a quantidade(N) de termos da 
sequência de Fibonacci: 
1.2 Que recursivamente gere e mostre na tela os  N elementos da 
sequencia de Fibonacci começando por zero sendo que Fibonacci: F(n) = 
F(n-1) + F(n-2) em que  F(0) = 0 e F(1) = 1. 

 

MENU 2 : 2 – PILHA DINÂMICA 

2.1 solicitar do usuário até 10 números para serem inseridos na pilha 

2.2 inserir na pilha dinâmica 

2.3 Mostrar na tela a pilha construída indicando o topo 

2.4 Apresentar o texto: "digite um número a ser buscado na pilha" 
2.5 Efetuar a busca sequencial do número digitado na pilha e apresentar 
na tela o resultado: elemento(valor) encontrado na pilha 

3-  FILA DINÂMICA 

3.1 solicitar do usuário até 15 letras para serem inseridos na fila 

3.2 inserir na fila dinâmica 

3.3 Mostrar na tela a fila construída indicando inicio e fim da fila 

3.4 Apresentar o texto: "digite uma letra a ser buscada na fila" 
3.5 Efetuar a busca sequencial do número digitado na fila e apresentar 
na tela o resultado: elemento(valor) encontrado na  
    posição (x) da fila, caso contrário: elemento não encontrado na fila 

4 – LISTA SIMPLESMENTE ENCADEADA (com inserção sempre no fim da lista) 

4.1 solicitar do usuário até 10 letras para serem inseridos na lista 

4.2 inserir na lista dinâmica simplesmente encadeada 

4.3 Mostrar na tela a lista construída indicando inicio e fim da lista 

4.4 Apresentar o texto: "digite um número a ser buscado na lista" 
4.5 Efetuar a busca sequencial do número digitado na lista e apresentar 
na tela o resultado: elemento(valor) encontrado na  
    posição (x), caso contrário: elemento não encontrado 

  



5 - ARVORE BINÁRIA DE BUSCA 
5.1 Solicitar do usuário até 15 letras para serem inseridas na árvore de 
busca binária 

5.2 Mostrar a árvore na tela em formato de árvore(níveis ou setas, etc) 
depois apresentar um menu de opções para o usuário contendo as 
opções: 
5.2.1- percorrer em pré-ordem 
    exibir as letras da árvore na tela correspondente a este percurso 
5.2.2- percorrer em ordem 

    exibir as letras da árvore na tela correspondente a este percurso 
5.2.3 - percorrer em pós-ordem 

    exibir as letras da árvore na tela correspondente a este percurso 

5.2.4 – Voltar (volta ao menu principal) 

 
Obs: a) o código deverá ter cabeçalho da seguinte forma  
/* UNIFACS - TRABALHO DE ESTRUTURA DE DADOS 
Nome do aluno:    Matricula:      Curso: */ 
b) O Trabalho é individual e deve ser postado o código fonte(.pas ou .c) 
no link contido no campus virtual 
c) Entrega: até 27/06/2012 às 23:55h 
d) Os códigos deverão ser implementados somente em Linguagem 
PASCAL ou C, sendo necessária a utilização das estruturas de dados 
conforme discutidas em sala. 
e) Qualquer plágio será penalizado com zero. 
f)  Alunos perdidos por falta não poderão participar  
g) O envio do trabalho é opcional e irá substituir a nota do trabalho 
existente caso seja maior que a atual dada ao trabalho antigo 

 

ATT 

PROFESSO R  MARCOS PACHECO 


