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 “O processo de preparar programas 

para um computador digital é 
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Informação pertinente ao assunto abordado, 

porém não é aprofundado em aula. 

 

Esta apostila ainda está sendo construída conforme a necessidade da turma ou professor. 
Sugestões e críticas a respeito deste material são bem vindas. 



2 
 

1. INTRODUÇÃO A ESTRUTURA DE DADOS 

Algoritmo, segundo Carmen (2002) é “qualquer procedimento computacional bem 

definido que toma algum valor ou conjunto de valores como entrada e produz algum valor 

ou conjunto de valores como saída”. 

Os algoritmos são utilizados para resolver diversos tipos de problemas. Pode-se citar 

como exemplo o comércio eletrônico, no qual dados importantes, como senhas e números 

de cartões de crédito, são transmitidos pela Internet e no qual algum tipo de privacidade é 

necessário. Nesses casos, são os algoritmos de criptografia que garantem segurança. Há 

também algoritmos que garantem uma produção otimizada em instalações industriais e 

outros que ajudam a organizar trabalhos em equipe. 

Durante o processo de computação de sua saída, um algoritmo manipula dados obtidos 

de sua entrada. Quando os dados são dispostos e manipulados de forma homogênea, 

constituem um tipo abstrato de dados. 

Segundo Pereira (1996), “um tipo abstrato de dados é formado por um conjunto de valores 

e por uma série de funções que podem ser aplicadas sobre esses valores. Funções e 

valores, em conjunto, constituem um modelo matemático que pode ser empregado para 

'modelar' e solucionar problemas do mundo real, especificando as características 

relevantes dos elementos envolvidos no problema, de que modo eles se relacionam e 

como podem ser manipulados”. 

Um algoritmo é projetado em função de tipos abstratos de dados. Para implementá-los em 

uma linguagem de programação é necessário representá-los de alguma maneira nessa 

linguagem, utilizando tipos e operações suportadas pelo computador. Na representação 

do tipo abstrato de dados, emprega-se uma estrutura de dados. 

É durante o processo de implementação que a estrutura de armazenamento dos valores é 

especificada e os algoritmos que desempenharão o papel das funções (operações) são 

projetados. 

Segundo Cormen (2002), “uma estrutura de dados é um meio para armazenar e organizar 

dados com o objetivo de facilitar o acesso e as modificações”. 

As estruturas diferem umas das outras pela disposição ou manipulação de seus dados, de 

modo que não se pode separar as estruturas de dados e os algoritmos associados a elas. 

Todos os problemas a serem resolvidos por algoritmos possuem dados que precisam ser 

armazenados, e o são em estruturas, de acordo com o contexto do problema. A escolha 

de um algoritmo para resolver um problema depende também do tipo de estrutura utilizada 

para armazenamento dos dados. Assim, uma estrutura é escolhida de acordo com as 

operações que podem ser realizadas sobre ela e com o custo de cada uma dessas 

operações. 
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2. INTRODUÇÃO À REGISTROS 

Na disciplina do semestre passado (Algoritmos), você teve contato com técnicas de 

programação que envolveu o uso de estruturas de dados homogêneas com a utilização de 

matrizes de uma e duas dimensões. Observou que somente foi possível trabalhar com um 

tipo de dado por matriz. No momento em que se precisou trabalhar com dois tipos de 

dados diferentes, foi necessária a utilização também de duas matrizes, uma de cada tipo. 

 

2.1 Estrutura de um Registro 

Este capítulo apresenta a utilização da principal estrutura de dados, o registro, a qual 

consiste em trabalhar vários dados de tipos diferentes (os campos) em uma mesma 

estrutura. Por esta razão, esse tipo de dado é considerado heterogêneo. Em exercícios 

anteriores, era necessária a criação de duas matrizes para manter o nome de um aluno e 

suas quatro notas bimestrais, uma para conter os nomes (tipo caractere), e a outra para 

conter as notas (tipo real). Imaginem como seria mais fácil agrupar os dois tipos de dados 

em uma mesma estrutura. É exatamente isso que se consegue fazer com a utilização de 

registros. 

A Figura 1 mostra um exemplo do layout de um registro com as suas informações, as 

quais recebem o nome de campos. 

 

Figura 1. Exemplo do layout de um registro com seus campos 

Sendo assim, o registro é formado pelos campos Nome, Primeira Nota, Segunda Nota, 

Terceira Nota e Quarta Nota e poderia ser chamado de Aluno. 

A estrutura de registro é um recurso de trabalho que possibilita combinar vários dados de 

tipos diferentes (os quais serão chamados de campos) em uma mesma estrutura de 

dados. 

Por esta razão, esse tipo de estrutura de dados é considerado heterogêneo. De forma 

mais ampla pode-se dizer que (PRESSMAN, 1995):  

“um registro é uma coleção designada de dados que descreve um 

objeto de dados como sendo uma abstração de dados” 
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Na esfera da programação estruturada é importante definir e conhecer os tipos de dados 

que serão armazenados e manipulados nas variáveis de um programa de computador. Na 

disciplina anterior foram estudados os tipos de dados inteiro, real, caractere/cadeia e 

lógico, considerados dados primitivos ou dados básicos. A partir dos dados básicos é 

possível construir dados derivados. 

Os dados derivados possuem duas formas de definição. Podem ser definidos a partir de 

uma estrutura preexistente ou a partir de uma estrutura estabelecida pelo próprio 

programador. 

O tipo derivado preexistente registro deve ser declarado por meio do comando tipo antes 

do comando var, uma vez que a variável que conterá a estrutura heterogênea de dados 

deve ser declarada com o tipo de dado registro definido no comando tipo. 

A declaração do tipo registro é uma tarefa delicada e necessita ser feita com cuidado, pois 

é a base para a definição da tabela ou tabelas heterogêneas que serão utilizadas no 

programa. Um erro na montagem de uma tabela heterogênea ocasiona um transtorno no 

desenvolvimento do programa. Além da criação do diagrama de blocos que representa a 

linha de raciocínio utilizada pelo programador, é ideal fazer a documentação da estrutura 

dos dados a ser utilizada pelo programa. 

 

2.1.1  Criação da documentação da estrutura dos dados 

Um método de documentação que pode ser usado para descrever o formato de uma 

estrutura de dados heterogênea ou qualquer outro tipo de dado definido com o comando 

tipo, como é o caso do tipo registro, pode ser baseado em cartões CRC (class, 

responsibility, collaborator). É uma das técnicas de documentação que pode ser utilizada 

para a definição de classes na programação orientada a objetos (AMBLER, 2004). Nesta 

obra utiliza-se uma adaptação do cartão CRC para representar a estrutura de dado 

derivado registro. A Figura 2 apresenta a imagem típica de um cartão CRC e sua 

adaptação para o contexto de registro, campo e tipo definido como cartão RCT. 

 

Figura 2. CRT Típico e Adaptado 

Para que seja declarado um tipo de dado derivado registro em português estruturado, 

deve-se utilizar o comando tipo em conjunto com os comandos registro e fim_registro, 

conforme sintaxe indicada em seguida. 
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1) Crie um Cartão CRT para cadastrar livros em uma biblioteca. 

 

Campo Tipo 

  

 

 

2.2 Atribuição de Registros 

Os tipos registro devem ser declarados ou atribuídos antes das variáveis, pois pode ser 

necessário declarar uma variável com o tipo registro anteriormente atribuído. A declaração 

de um registro é citada no algoritmo e em português estruturado, mas não no diagrama de 

blocos, que só fará menção à utilização de um campo da estrutura heterogênea definida. 

Para declarar um tipo registro em português estruturado, deve ser utilizado o comando tipo 

em conjunto com os comandos registro e fim_registro, conforme sintaxe indicada em 

seguida. 

 

 Pseudocódigo 

tipo 

  <identificador> = registro 

  <lista dos campos e seus tipos> 

  fim_registro 

 

var 

  <variáveis> : <identificador> 

 

 

Em que identificador é o nome do tipo registro em caracteres maiúsculos, em itálico como 

as variáveis, e lista dos campos e seus tipos é a relação de variáveis que serão usadas 

como campos, bem como o seu tipo de estrutura de dados, que pode ser real, inteiro, 

lógico ou caractere. 

Após o comando var, deve ser indicada a variável tipo registro e a declaração do seu tipo 

de acordo com um identificador definido anteriormente. O comando tipo deve ser utilizado 

antes da instrução var, pois ao definir um tipo de variável, pode-se usar esse tipo definido. 
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Na sintaxe anterior não se apresenta sua forma gráfica no diagrama de blocos, porque 

esse tipo de citação não é indicado no diagrama. Todas as variáveis citadas com o 

comando var também não são indicadas, ou seja, tudo o que é indicado antes da instrução 

início em português estruturado não é mencionado de forma direta no diagrama de blocos. 

Como exemplo de aplicação do layout de ficha de cadastro apresentado na Figura 1 e 

descrição do registro de acordo com o exposto na Figura 2, cujos campos são NOME, 

TURMA, SALA, NOTA1, NOTA2, NOTA3 e NOTA4, observe a estrutura de registro 

denominada CAD_ALUNO identificada com o cartão RCT na Figura 3 e sua descrição em 

português estruturado. 

 

Figura 3. Documentação da estrutura do registro de aluno 

Nesse exemplo, é especificado um registro denominado CAD_ALUNO, o qual é um 

conjunto de dados heterogêneos (um campo caractere e quatro do tipo real). Desta forma, 

é possível guardar em uma mesma estrutura vários tipos diferentes de dados. 

A título de comparação, pode-se dizer que um tipo registro é também um vetor (matriz de 

uma dimensão), pois tem-se a variável ALUNO do tipo cad_aluno como um vetor com os 

índices NOME, NOTA1, NOTA2, NOTA3 e NOTA4. 

 

 Pseudocódigo 

Tipo 

  CAD_ALUNO registro 

NOME  : caractere 

NOTAl : real 

NOTA2 : real 

NOTA3 : real 

NOTA4 : real 

  fim_registro 

 

var 

  ALUNO cad_aluno 

 

 

 Programa em C 

# include <stdio.h> 
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struct cad_aluno 

{ 

  char* nome; 

  float nota1; 

  float nota2; 

  float nota3; 

  float nota4; 

}; 

 

  struct cad_aluno aluno; 

 

void main() 
{ } 

 

 
 

2.3 Leitura e Escrita de Registros 

A leitura de um registro é efetuada com o comando leia seguido do nome da variável 

registro e seu campo correspondente separado por um caractere "." ponto. 

Observe o diagrama de bloco e o código em português estruturado a seguir (Figura 4). 

 

Uma leitura de registros também pode ser feita como leia ALUNO. Neste caso, a leitura é 

genérica, e todos os campos são referenciados implicitamente. A forma explícita 

apresentada anteriormente é mais legível, uma vez que se faz referência a um campo em 

específico. 

 

O processo de escrita de um registro é feito com o comando escreva de forma 

semelhante ao processo de leitura. Veja o diagrama de bloco e o código em português 

estruturado em seguida (Figura 5). 

 

No exemplo abaixo é apresentado um exemplo de um programa em C que realiza a 

atribuição do registro (criação), leitura e escrita. 

 

 

 Programa em C 

# include <stdio.h> 

 

struct cad_aluno 

{ 

  char nome[40]; 

  float nota1; 

  float nota2; 

  float nota3; 

  float nota4; 

}; 

 

  struct cad_aluno aluno; 
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int main() 

{ 

  aluno.nome = "Brackmann"; 

  printf("%s\n", aluno.nome); 

} 

 

 

 

1) Crie um Pseudocódigo para o layout do registro abaixo. 
 

 
 

 

2) Crie um programa em C para realizar o cadastro do filme na locadora e visualizar 

o filme cadastrado; 

 

3) Desenvolva um algoritmo em C que efetue a leitura de quatro notas bimestrais de 

um aluno e apresente no final a nota final do semestre. 

 

 
Dica: no caso de utilizar um vetor de caracteres, tente utilizar a função sprintf para guardar uma 

constante. Exemplo: sprintf(aluno.nome, "Brackmann"); 

 

Sintaxe: int sprintf( char * endereçoString, formato, variável1, variável2, …); 

 

A função sprintf tem a mesma funcionalidade da função printf. A saída resultante, após a 

execução dos formatos, será colocado na variável indicada por endereçoString. 
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LEITURA 
 

 

Figura 4. Exemplo de leitura de um registro 

ESCRITA 
 

 

Figura 5. Exemplo de escrita de um registro 

 

 

 

programa LEITURA 

tipo 

  CAD_ALUNO = registro 

   NOME: caractere 

   NOTA1: real 

   NOTA2: real 

   NOTA3: real 

   NOTA4: real 

  fim_registro 

var 

 ALUNO: cad_aluno 

 

início 

 leia ALUNO.NOME 

 leia ALUNO.NOTA1 

 leia ALUNO.NOTA2 

 leia ALUNO.NOTA3 

 leia ALUNO.NOTA4 

fim 

 

 

 

programa ESCRITA 

tipo 

  CAD_ALUNO = registro 

   NOME: caractere 

   NOTA1: real 

   NOTA2: real 

   NOTA3: real 

   NOTA4: real 

  fim_registro 

var 

 ALUNO: cad_aluno 

 

início 

 escreva ALUNO.NOME 

 escreva ALUNO.NOTA1 

 escreva ALUNO.NOTA2 

 escreva ALUNO.NOTA3 

 escreva ALUNO.NOTA4 

fim 
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2.4 Estrutura de um Registro de Conjuntos 

O tópico anterior mostrou como trabalhar com um registro. No ponto de aprendizado em 

que estamos, certamente você quer saber se não é possível definir um vetor ou mesmo 

uma matriz dentro de um registro, para não ser necessário utilizar somente os tipos 

primitivos de dados. Isso é realmente possível. Considere ainda o exemplo do registro 

ALUNO, em que temos o campo NOME do tipo caractere e mais quatro campos do tipo 

real para o armazenamento de suas notas, sendo NOTA1, NOTA2, NOTA3 e NOTA4. 

Veja que é possível definir um vetor chamado NOTA com quatro índices, um para cada 

nota. A Figura 6 mostra um layout da nova proposta.  

 

Figura 6. Exemplo do layout de um registro de conjunto com seus campos. 

 

2.4.1  Atribuição de Registros de Conjuntos 

A partir da proposta de definição de um registro denominado CAD_ALUNO, cujas notas 

bimestrais serão informadas em uma matriz de uma dimensão (vetor) de tipo real com 

nome NOTAS, observe a seguir a estrutura de documentação proposta no cartão RCT da 

Figura 7 e sua descrição em português estruturado. 

 

Figura 7. Estrutura do registro de matriz CAD_ALUNO 
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 Pseudocódigo 

tipo 

  CAD_ALUNO = registro 

                NOME cadeia 

                TURMA caractere 

                SALA inteiro 

                NOTAS conjunto[l..4] de real 

              fim_registro 

 

 

Apesar de registro ser um tipo de dado derivado e ter seu formato definido pelo próprio 

programador, é considerado preexistente. O nível de liberdade para a definição de um 

novo dado (tipo de dado derivado) baseado em registro é de certa forma restrito. A 

liberdade de um programador para criar dado derivado só existe quando ele define seu 

próprio dado sem nenhuma restrição preexistente. 

A criação de tipos de dados definidos (derivados) pelo próprio programador ocorre por 

vários motivos, e um deles pode ser a busca de simplificação de uma forma que será 

usada em vários pontos do mesmo programa, que também se chama abstração de dados. 

No contexto apresentado imagine que se queira definir de forma bem simples um dado 

derivado com o nome bimestre, cujo tipo de abstração de dado representa um conjunto 

de quatro posições para armazenamento de dados reais. Após o uso do comando tipo 

será definida a linha de código BIMESTRE = conjunto[1..4] de real, estabelecendo a 

criação de um dado derivado denominado bimestre que representa a estrutura matricial de 

uma dimensão com quatro posições do tipo real. 

As figuras Figura 8 e Figura 9 mostram o dado derivado bimestre definido pelo 

programador e seu uso no registro CAD_ALUNO. Note o formato codificado em português 

estruturado em seguida. 

 

Figura 8. Definição do tipo bimestre. 
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Figura 9. Estrutura do registro de matriz CAD_ALUNO com uso do tipo bimestre 

 

 Pseudocódigo 

Tipo 

  BIMESTRE = conjunto[l..4] de real 

  CAD_ALUNO = registro 

                 NOME : cadeia 

                 TURMA : caractere 

                 SALA : inteiro 

                 NOTAS : bimestre 

              fim_registro 

 

 

 Programa em C 

struct cad_aluno 

{ 

  char nome[40]; 

  struct { float nota[2]; } bimestre; 

} aluno; 

   

int main() 

{} 

 

 

 

Na especificação do registro CAD_ALUNO existem a definição e o uso de um campo 

denominado NOTAS do tipo bimestre, sendo bimestre a especificação de um dado 

derivado matricial unidimensional com a capacidade de armazenar quatro elementos de 

dado primitivo real. 

 



13 
 

2.4.2  Leitura de Registro de Conjuntos 

A leitura de um registro de conjunto é feita com o comando leia geralmente em um laço de 

repetição. Observe o diagrama de blocos e o código em português estruturado que 

representam a leitura do nome e das quatro notas bimestrais do aluno. 

 

Figura 10. Exemplo de leitura de um registro de conjunto. 

 

 

 Pseudocódigo 

programa LEITURA 

tipo 

   BIMESTRE = conjunto[l..4] de real 

   CAD_ ALUNO = registro 

                  NOME : caractere 

                  NOTA : bimestre 

                fim_registro 

var 

 ALUNO : cad_aluno 

 I : inteiro 

 

início 

 leia ALUNO.NOME 

 para I de 1 até 4 passo 1 faça 

   leia ALUNO.NOTA[I] 

 fim-para 

fim 
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 Programa em C 

# include <stdio.h> 

 

struct cad_aluno 

{ 

  char nome[40]; 

  struct { float nota[2]; } bimestre; 

} aluno; 

   

int main() 

{ 

  printf("Nome: "); 

  scanf("%s", &aluno.nome); 

  for (int i=0; i<4; i++) 

   scanf("%f\n", &aluno.bimestre.nota[i] ); 

} 

 

 

 

 

2.4.3  Escrita de Registro de Conjuntos 

O processo de escrita de registro de conjunto é feito com o comando escreva de forma 

semelhante ao processo de leitura. Observe o diagrama de bloco e o código em português 

estruturado em seguida. 

 

Figura 11. Exemplo de escrita de um registro de conjunto. 
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 Pseudocódigo 

programa ESCRITA 

 

tipo 

BIMESTRE = conjunto[l..4] de real 

CAD_ALUNO = registro 

              NOME : caractere 

              NOTA : bimestre 

            fim_registro 

var 

I : inteiro 

 

inicio 

escreva ALUNO.NOME 

 para I de 1 até 4 passo 1 faça 

  escreva ALUNO.NOTA[I] 

 fim-para 

fim 

 

 

 Programa em C 

# include <stdio.h> 

 

struct cad_aluno 

{ 

  char nome[40]; 

  struct { float nota[4]; } bimestre; 

} aluno; 

   

int main() 

{ 

  printf("Nome: "); 

  scanf("%s", &aluno.nome); 

  for (int i=0; i<4; i++) 

   printf("%f\n", &aluno.bimestre.nota[i] ); 

} 

 

 

2.5 Estrutura de um Conjunto de Registros 

Com as técnicas de programação anteriormente apresentadas, passou-se a ter uma 

mobilidade bastante grande para lidar de forma mais adequada com diversos problemas, 

principalmente os que envolvem a utilização de dados heterogêneos, facilitando a 

construção de programas mais eficientes. Os programas apresentados até aqui com a 

utilização de registros só fizeram menção à leitura e escrita de um único registro. 
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No momento você terá contato com o conjunto de registros que permite a construção de 

programas, em que é possível fazer entrada, processamento e saída de diversos registros. 

 

2.5.1  Atribuição de Conjunto de Registros 

Para declarar um conjunto de registros é necessário, em primeiro lugar, ter o formato de 

um único registro para então definir o número de registros que será utilizado pelo 

programa. 

Para exemplificar o que está sendo exposto, considere que você deve fazer um programa 

que leia o nome e as quatro notas escolares de oito alunos. Isso já é familiar. Veja a seguir 

a definição do tipo registro e também do conjunto de registros para os oito alunos: 

 Pseudocódigo 

tipo 

  BIMESTRE = conjunto[1..4] de real 

  CAD_ALUNO = registro 

                NOME : caractere 

                NOTA : bimestre 

              fim_registro 

 

var 

ALUNO = conjunto[1..8] de cad_aluno 

 

 

 Programa em C 

# include <stdio.h> 

 

struct cad_aluno 

{ 

  char nome[40]; 

  struct { float nota[4]; } bimestre; 

} aluno[8]; 

   

int main() 

{} 

 

Após o comando var é indicada a variável de registro ALUNO, que é um conjunto de oito 

registros cad_aluno, formado de dois tipos de dados, sendo o nome como caractere e a 

nota como bimestre. Bimestre é um conjunto de quatro valores reais. 
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2.5.2  Leitura de Conjunto de Registros 

A leitura será feita de forma semelhante às anteriores. No entanto, são utilizados dois 

laços, pois além de controlar a entrada das quatro notas de cada aluno, é preciso controlar 

a entrada de oito alunos. Essa estrutura é bastante similar a uma matriz de duas 

dimensões. 

Observe o diagrama de bloco e o código em português estruturado a seguir: 

  

 

 Pseudocódigo 

programa LEITURA 

tipo 

  BIMESTRE conjunto[l..4] de real 

  CAD_ALUNO = registro 

                 NOME : caractere 

                 NOTA : bimestre 

              fim_registro 

var 

ALUNO: conjunto[l..8] de cad_aluno 

I, J : inteiro 

 

início 

  para J de 1 até 8 passo 1 faça 

   leia ALUNO[J].NOME 

   para I de 1 até 4 passo 1 faça 

    leia ALUNO[J].NOTA[I] 

   fim-para 



18 
 

  fim-para 

fim 

 

 

 Programa em C 

# include <stdio.h> 

 

struct cad_aluno 

{ 

  char nome[40]; 

  struct { float nota[4]; } bimestre; 

} aluno[8]; 

   

int main() 

{ 

  for (int i=0; i<8; i++) 

  { 

    scanf("%s", &aluno[i].nome); 

    for (int j=0; j<4; j++) 

     scanf("%f", &aluno[i].bimestre.nota[j] ); 

  } 

} 

 

Veja que o looping da variável J controla o número de alunos da turma, no caso 8, e o 

looping da variável/controla o número de notas, até 4 por aluno. Para cada movimentação 

de mais um na variável J existem quatro movimentações na variável. 

 

2.5.3  Escrita de Conjunto de Registros 

o processo de escrita de um conjunto de registros é similar aos modos já estudados. 

Acompanhe o diagrama de bloco e o código em português estruturado a seguir: 
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 Pseudocódigo 

programa ESCRITA 

tipo 

BIMESTRE = conjunto[l..4] de real 

CAD_ALUNO registro 

var 

NOME : caractere 

NOTA : bimestre 

fim_registro 

ALUNO conjunto[l..8] de cad_aluno 

I, J inteiro 

 

início 

 para J de 1 até 8 passo 1 faça 

  escreva ALUNO[J) .NOME 

   para I de 1 até 4 passo 1 faça 

    escreva ALUNO[J) . NOTA[I) 

   fim-para 

 fim-para 

fim 

 

 

 Programa em C 

# include <stdio.h> 
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struct cad_aluno 

{ 

  char nome[40]; 

  struct { float nota[4]; } bimestre; 

} aluno[8]; 

   

int main() 

{ 

 

  for (int i=0; i<8; i++) 

  { 

    printf("Nome[%d]: ", i); 

    for (int j=0; j<4; j++) 

    { 

      printf("Aluno[%d][%s] | Nota[%d]: ", i, aluno[i].nome, j); 

    } 

  } 

} 

 

 

 

1. Elaborar um programa de computador que efetue o gerenciamento dos dados de 

dez registros de uma agenda que contenha nomes, endereços e telefones. Definir a 

estrutura de registro apropriada, o diagrama de blocos e a codificação de um 

programa que por meio de um menu de opções execute as seguintes etapas: 

a) Cadastrar os dez registros. 

b) Pesquisar um registro de cada vez pelo campo nome (usar o método sequencial). 

c) Apresentar todos os registros. 

d) Sair do programa de cadastro. 

 

2. Elaborar um programa de computador para uma escola que armazene o nome e 

as notas bimestrais de vinte alunos de um determinado curso, defina a estrutura de 

registro apropriada, o diagrama de blocos e a codificação de um programa que por 

meio de um menu de opções execute as seguintes etapas: 

 Cadastrar os 20 registros. 

 Mostrar todos os registros, médias e a mensagem de aprovação ou reprovação. 

 Sair do programa de cadastro. 
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 3. Elaborar um programa que armazene o nome e a altura de quinze pessoas com o 

uso de registros. O programa deve ser manipulado por meio de um menu que 

execute as seguintes etapas: 

 Cadastrar os 15 registros. 

 Apresentar os registros (nome e altura) das pessoas menores ou iguais a 1.5m. 

 Apresentar os registros (nome e altura) das pessoas que sejam maiores que 1.5m. 

 Apresentar os registros (nome e altura) das pessoas que sejam maiores que 1.5m 

e menores que 2.0m. 

 Apresentar todos os registros com a média extraída de todas as alturas 

armazenadas. 

 Sair do programa de cadastro. 

 

4. Elaborar um programa de computador que gerencie os registros de vinte 

funcionários, contendo os campos matrícula, nome e salário. Desenvolver um 

programa que por meio de um menu, execute as seguintes etapas: 

 Cadastrar os 20 empregados. 

 Pesquisar um empregado pelo número de matrícula. 

 Apresentar os registros dos empregados que recebem salários acima de $1.000. 

 Apresentar os registros dos empregados que recebem salários abaixo de $1.000. 

 Apresentar os registros dos empregados que recebem salários iguais a $1.000. 

 Sair do programa de cadastro. 
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3. PONTEIROS 

Para representar um conjunto de dados em C, podemos usar Estruturas de Dados 

Estáticas unidimensionais (vetor) ou multidimensional (matrizes). O vetor é a forma mais 

primitiva de representar diversos elementos agrupados. 

 Vantagens e Desvantagens no uso de Estrutura de Dados Estáticos 

Vantagens 

 A consulta pode ser calculada (acesso randômico aos dados); 

 Facilita a transferência de dados (área de memória contígua); 

 Adequada para o armazenamento de estruturas simples. 

 
Desvantagens 

 O tamanho máximo da lista precisa ser conhecido e alocado antecipadamente, 
pois a lista é alocada estaticamente na memória; 

 Inserções e remoções podem exigir considerável movimentação de dados; 

 Inadequada para o armazenamento de estruturas complexas; 

 Mantém um espaço de memória ocioso (não ocupado); 

 Como a lista é limitada, devem ser testados os limites. 

 

Para simplificar a discussão dos conceitos apresentados agora, vamos supor que temos 

de desenvolver uma aplicação para representar um grupo de valores inteiros. Para tanto, 

podemos declarar um vetor escolhendo um número máximo de elementos. 

#define MAX 12; 

int vet[MAX]; 

 

Ao declarar um vetor, reservamos um espaço contíguo de memória para armazenar seus 

elementos, conforme ilustra a Figura 12. 

 

 

Figura 12. Um vetor ocupa um espaço contíguo de memória, permitindo que 
qualquer elemento seja acessado indexando-se o ponteiro para o primeiro elemento. 
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O fato de o vetor ocupar um espaço contíguo na memória nos permite acessar qualquer 

um de seus elementos a partir do ponteiro para o primeiro elemento. De fato, o símbolo 

vet, após a declaração acima, como já vimos, representa um ponteiro para o primeiro 

elemento do vetor, isto é, o valor de vet é o endereço da memória em que o primeiro 

elemento do vetor está armazenado. De posse do ponteiro para o primeiro elemento, 

podemos acessar qualquer elemento do vetor com o operador de indexação vet[i]. 

Dizemos que o vetor é uma estrutura que possibilita o acesso randômico aos elementos, 

pois podemos acessar qualquer elemento aleatoriamente. 

No entanto, o vetor não é uma estrutura de dados muito flexível, pois precisamos 

dimensioná-lo com um número máximo de elementos. Se o número de elementos que 

precisarmos armazenar exceder a dimensão do vetor, teremos um problema, pois não 

existe uma maneira simples e barata (computacionalmente) para alterar a dimensão do 

vetor em tempo de execução. Por outro lado, se o número de elementos que precisarmos 

armazenar no vetor for muito inferior à sua dimensão, estaremos subutilizando o espaço 

de memória reservado. 

A solução nesses casos consiste em utilizar estruturas de dados que cresçam conforme 

precisarmos armazenar novos elementos (e diminuam conforme precisarmos retirar 

elementos armazenados anteriormente). Essas estruturas são chamadas dinâmicas e 

armazenam cada um dos seus elementos por alocação dinâmica. 

A seguir, discutiremos a estrutura de dados conhecida como “lista encadeada”. As listas 

encadeadas são amplamente usadas para implementar diversas outras estruturas de 

dados com semânticas próprias, que serão tratadas mais adiante. 

 

Definições 

Nodo ou Nó Espaço reservado (alocado) na memória RAM para uma variável (tipo 
primitivo ou complexo), ou seja, número de bytes “gastos” para o 
armazenamento de um dado. Também conhecido como célula. 

Campo É uma subdivisão de uma célula, ou seja, cada elemento de uma 
estrutura (struct). No exemplo abaixo, tempo é uma célula e horas, 
minutos e segundos são os campos. 

struct TEMPO 

{ 

      int horas; 

      int minutos; 

      int segundos; 

}; 

 

Nodo: tempo 
Campos: horas, minutos e segundos. 
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3.1 Listas 

3.1.1  Lista Encadeada 

Numa lista encadeada, para cada novo elemento inserido na estrutura, alocamos um 

espaço de memória para armazená-lo. Dessa forma, o espaço total de memória gasto pela 

estrutura é proporcional ao número de elementos armazenado. No entanto, não podemos 

garantir que os elementos armazenados na lista ocuparão um espaço de memória 

contíguo; portanto, não temos acesso direto aos elementos da lista. Para percorrer todos 

os elementos da lista, devemos explicitamente guardar o seu encadeamento, o que é feito 

armazenando-se, junto com a informação de cada elemento, um ponteiro para o próximo 

elemento da lista. A Figura 13 ilustra o arranjo da memória de uma lista encadeada. 

 

Figura 13. Exemplo de Lista Encadeada 

A estrutura consiste em uma sequência encadeada de elementos, em geral chamados de 

nós da lista. Um nó da lista é representado por única estrutura que contém, 

conceitualmente, dois campos: a informação armazenada e o ponteiro para o próximo 

elemento da lista. A lista é representada por um ponteiro para o primeiro elemento (ou nó). 

Do primeiro elemento, podemos alcançar o segundo, seguindo o encadeamento, e assim 

por diante. O último elemento da lista armazena, como próximo elemento, um ponteiro 

inválido, com valor NULL, e sinaliza, assim, que não existe um próximo elemento. 

Para exemplificar a implementação de listas encadeadas em C, vamos considerar um 

exemplo simples em que queremos armazenar valores inteiros em uma lista encadeada. O 

nó da lista pode então ser representado pela estrutura a seguir. 

struct lista 

{ 

  int info; 

  struct lista* prox; 

}; 

typedef struct lista Lista; 

 

Devemos notar que se trata de uma estrutura auto-referenciada, pois, além do campo para 

armazenar a informação (no caso, um número inteiro), há um campo que é um ponteiro 

para uma próxima estrutura do mesmo tipo. Embora não seja essencial, é uma boa 

estratégia definir o tipo Lista como sinônimo de struct Lista, conforme ilustrado 
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anteriormente. O tipo Lista representa um nó da lista, e a estrutura de lista encadeada é 

representada pelo ponteiro para seu primeiro elemento (tipo Lista*). 

De acordo com a definição de Lista, podemos definir as principais funções necessárias 

para implementar uma lista encadeada. 

 

 Vantagens e Desvantagens das Listas Encadeadas 

Vantagens 

 Lista cresce indeterminadamente, enquanto houver memória livre (Alocação 
Dinâmica de Memória); 

 As operações de inserção e remoção de elementos não exige a movimentação 
dos demais elementos. 

 
Desvantagens 

 Determinar o número de elementos da lista, pois para tanto, deve-se percorrer 
toda a lista; 

 Acessar diretamente um determinado elemento pela sua posição, pois só é 
conhecido o primeiro elemento da lista; 

 Acessar o último elemento da lista, pois para acessá-lo, deve-se “visitar” todos os 
intermediários. 

 

 

3.1.2  Lista Circular 

Algumas aplicações necessitam representar conjuntos cíclicos. Por exemplo, numa 

aplicação que manipula figuras geométricas, as arestas que delimitam uma face podem 

ser agrupadas por uma estrutura circular. Para esses casos, podemos usar listas 

circulares. 

Em uma lista circular, o último elemento tem como próximo o primeiro elemento da lista, o 

que forma um ciclo. A rigor, nesse caso, não faz sentido falar em primeiro ou último 

elemento. A lista pode ser representada por um ponteiro para um elemento inicial qualquer 

da lista. A Figura 14 ilustra o arranjo da memória para a representação de uma lista 

circular. 
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Figura 14. Exemplo de Lista Circular 

Para percorrer os elementos de uma lista circular, visitamos todos os elementos a partir do 

ponteiro do elemento inicial até alcançar novamente esse mesmo elemento. 

Para simplificar, consideramos uma lista que armazena valores inteiros. Devemos 

salientar que o caso no qual a lista é vazia ainda deve ser tratado (se a lista é vazia, o 

ponteiro para um elemento inicial vale NULL). 

 

3.1.3  Lista Duplamente Encadeada 

A estrutura de lista encadeada vista nas seções anteriores caracteriza-se por formar um 

encadeamento simples entre os elementos: cada elemento armazena um ponteiro para o 

próximo elemento da lista. Dessa forma, não temos corno percorrer eficientemente os 

elementos em ordem inversa, isto é, do final para o início da lista. O encadeamento 

simples também dificulta a retirada de um elemento da lista. Mesmo se tivermos o ponteiro 

do elemento que desejamos retirar, temos de percorrer a lista, elemento por elemento, 

para encontrar o elemento anterior, pois, dado o ponteiro para um determinado elemento, 

não temos como acessar diretamente seu elemento anterior. 

Para solucionar esses problemas, podemos formar o que chamamos de listas duplamente 

encadeadas. Nelas, cada elemento tem um ponteiro para o próximo elemento e um 

ponteiro para o elemento anterior. Assim, dado um elemento, podemos acessar os dois 

elementos adjacentes: o próximo e o anterior. Se tivermos um ponteiro para o último 

elemento da lista, podemos percorrer a lista em ordem inversa, bastando acessar 

continuamente o elemento anterior até alcançar o primeiro elemento da lista, que não tem 

um elemento anterior (seu ponteiro vale NULL). A Figura 15 esquematiza a estruturação 

de uma lista duplamente encadeada. 

 

Figura 15. Exemplo de Lista Duplamente Encadeada 
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Para exemplificar a implementação de listas duplamente encadeadas, vamos novamente 

considerar o exemplo simples no qual queremos armazenar valores inteiros na lista. O nó 

da lista pode ser representado pela estrutura a seguir, e a lista pode ser representada com 

o ponteiro para o primeiro nó. 

 

 Vantagens e Desvantagens das Listas Duplamente Encadeadas 

Vantagens 

 Inserção e remoção de componentes sem movimentar os demais; 

 Pode-se ter qualquer quantidade de elementos, limitado pela memória livre, pois 
cada elemento é alocado dinamicamente. 

 
Desvantagens 

 Gerência de memória mais onerosa, alocação / desalocação para cada elemento; 

 Procedimentos mais complexos; 

 Processamento serial (Acesso Sequencial). 

 

 

3.2 Pilhas 

Uma das estruturas de dados mais simples é a pilha. Possivelmente por essa razão, é a 

estrutura de dados mais utilizada em programação. Sua ideia fundamentaI é que todo o 

acesso a seus elementos seja feito a partir do topo. Assim, quando um elemento novo é 

introduzido na pilha, ele passa a ser o elemento do topo. O único elemento que pode ser 

removido da pilha é o do topo. 

Para entender o funcionamento de uma estrutura de pilha, podemos fazer uma analogia 

com uma pilha de pratos. Se quisermos adicionar um prato na pilha, o colocamos no topo. 

Para pegar um prato da pilha, retiramos o do topo. 

Assim, temos de retirar o prato do topo para ter acesso ao próximo prato. A estrutura de 

pilha funciona de maneira análoga. Cada novo elemento é inserido no topo e só temos 

acesso ao elemento do topo da pilha. Logo, os elementos da pilha só podem ser retirados 

na ordem inversa à ordem em que foram introduzidos: o primeiro que sai é o último que 

entrou (a sigla LIFO - Last In, First Out - é usada para descrever essa estratégia). 

Existem duas operações básicas que devem ser implementadas em uma estrutura de 

pilha: a operação para empilhar um novo elemento, inserindo-o no topo, e a operação para 

desempilhar um elemento, removendo-o do topo. É comum nos referirmos a essas duas 

operações pelos termos em inglês push (empilhar) e pop (desempilhar). A Figura 16 ilustra 

o funcionamento conceitual de uma pilha. 
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Figura 16. Funcionamento da Pilha 

O exemplo de utilização de pilha mais próximo é a própria pilha de execução da linguagem 

C. As variáveis locais das funções são dispostas em uma pilha, e uma função só tem 

acesso às variáveis da função que está no topo (não é possível acessar as variáveis da 

função locais às outras funções). 

Há várias implementações possíveis de uma pilha, que se distinguem pela natureza dos 

seus elementos, pela maneira como são armazenados e pelas operações disponíveis para 

o tratamento da pilha. 

 

Interface do tipo pilha 

Para simplificar a exposição, consideraremos uma pilha que armazena valores reais. De 

modo independente da estratégia de implementação, podemos definir a interface do tipo 

abstrato que representa uma estrutura de pilha. Ela é composta pelas operações que 

estarão disponibilizadas para manipular e acessar as informações da pilha. Neste 

exemplo, vamos considerar a implementação de cinco operações: 

• Criar uma pilha vazia; 

• Inserir um elemento no topo (push); 

• Remover o elemento do topo (pop); 

• Verificar se a pilha está vazia (isEmpty); 

• Liberar a estrutura de pilha. 
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3.3 Filas 

Outra estrutura de dados bastante usada em computação é a fila. Na estrutura de fila, os 

acessos aos elementos também seguem uma regra. O que a diferencia da pilha é a ordem 

de saída dos elementos: enquanto na pilha "o último que entra é o primeiro que sai", na 

fila "o primeiro que entra é o primeiro que sai" (a sigla FIFO - First In, First Out - é usada 

para descrever essa estratégia). A estrutura de fila é uma analogia natural com o conceito 

de fila que usamos no nosso dia-a-dia: quem primeiro entra numa fila é o primeiro a ser 

atendido (a sair da fila). Sua ideia fundamental é que só podemos inserir um novo 

elemento no final da fila e só podemos retirar o elemento do início. 

Um exemplo de utilização em computação é a implementação de uma fila de impressão. 

Se uma impressora é compartilhada por várias máquinas, deve-se adotar uma estratégia 

para determinar que documento seja impresso primeiro. A estratégia mais simples é tratar 

todas as requisições com a mesma prioridade e imprimir os documentos na ordem em que 

forem submetidos - o primeiro submetido é o primeiro a ser impresso. 

De modo análogo ao que fizemos com a estrutura de pilha, discutiremos duas estratégias 

para a implementação de uma estrutura de fila: com o uso de um vetor e de uma lista 

encadeada. Para implementar uma fila, devemos ser capazes de inserir novos elementos 

em uma extremidade, o fim, e retirar elementos da outra extremidade, o início. 

Neste exemplo, vamos considerar a implementação destas operações: 

 Enfileirar: enqueue(x) 

 Desenfileirar: dequeue() 

 Verificar se está a fila está cheia: isFull()    // retorna V ou F 

 Verificar se está a fila está vazia: isEmpty()    // retorna V ou F 
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1. Escreva um programa que insere (Push), exclui (Pop) e consulta dados em uma 

Pilha alocada estaticamente. Utilize números inteiros para guardar nos nodos; 

2. Escreva um programa em C que inclui, exclui e consulta dados em uma Pilha 

Encadeada. 

3. Escreva um programa em C que inclui e consulta dados em uma Pilha Duplamente 

Encadeada. 

 

 

 Comando para C 

malloc(p) Aloca dinamicamente memória para o ponteiro "p" 

free(p) Desaloca memória ocupada pela variável "p" 

NULL Palavra reservada para ponteiro NULO 

p Endereço da memória RAM 

*p Conteúdo do ponteiro 

&p Endereço do ponteiro 
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EXEMPLO DE FILA EM JAVA 

import java.util.Iterator; 

import java.util.LinkedList; 

import java.util.Queue; 

 

public class fila { 

 

    public static void main(String[] args) 

    { 

        Queue<String> qe=new LinkedList<String>(); 

        qe.add("a"); 

        qe.add("b"); 

        qe.add("c"); 

        qe.add("d"); 

        qe.add("e"); 

     Iterator it=qe.iterator(); 

        System.out.print("FILA: "); 

        while(it.hasNext()) 

        { 

            String iteratorValue=(String)it.next(); 

            System.out.print(iteratorValue + " "); 

        } 

        System.out.println(); 

  System.out.println("Tamanho da fila: "+qe.size()); 

        System.out.println("Apenas mostra o valor: "+qe.peek()); 

        System.out.println("Mostra e remove o valor da fila: "+qe.poll()); 

       System.out.println("Tamano final da fila: " + qe.size()); 

    } 

} 

 

 

EXEMPLO DE PILHA EM JAVA 

import java.util.*; 

 

public class pilha { 

 

    public static void main(String[] args) 

    { 

 

 Stack<String> stack; 

    stack = new Stack<String>(); 

    stack.push("a"); // empilha 

    stack.push("b"); // empilha 

    stack.push("c"); // empilha 

    stack.push("d"); // empilha 

 

 //stack.pop(); // remove o topo 

 

     while (!stack.empty()) // verifica se a pilha está vazia 

  { 

    System.out.print(stack.pop() + "  "); 

  } 

    } 

} 
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4. RECURSIVIDADE 

 

 

 

Um módulo (função) pode ser ativado a partir de qualquer outro módulo. Quando um 

módulo faz uma chamada ou ativa a si mesmo, dizemos que fez uma chamada recursiva. 

Para entender a utilidade da recursão, veremos o que são funções/equações de 

recorrência. As equações de recorrência e a indução matemática são princípios muito 

importantes na matemática discreta. 

Funções de recorrência são funções expressas (ou pelo menos em parte) em função de si 

mesmas, ou seja, a resolução da função implica uma resolução anterior da função para 

outro valor. Para que essa função tenha uma solução final, é necessário que haja uma 

base, um valor para o qual a resolução da função não seja recorrente/ recursiva. Caso 

contrário, a função original jamais se resolveria. 

Esse processo também contém semelhanças com os princípios da indução matemática, 

que é um método de prova de teoremas que envolve sequências infinitas, como o conjunto 

dos números inteiros. Seu método 

inicia-se pela demonstração do teorema 

para um valor inicial (base) e, depois, 

prova-se que se o teorema é válido 

para um valor qualquer n, será também 

válido para o próximo valor (n + 1). 

Esse método de demonstração 

funciona como um dominó; a partir da 

base, resolve-se a equação para o 

próximo valor e assim sucessivamente. 

A recursividade também é muito 

utilizada para a realização de buscas 

em diretórios e arquivos. 
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Algoritmicamente falando, vejamos um exemplo de uma função simples (F) e uma função 

recorrente (R): 

F(x) = 10 * x + 2 

R(x) = 10 * R(x - 1) + 2 para x > 1, e R(x) = 1 para x = 1 

 

Vejamos a resolução das duas funções para os valores 1, 2, 3 e 4. 

F(1) = 10 * 1 + 2 = 12 

F(2) = 10 * 2 + 2 = 22 

F(3) = 10 * 3 + 2 = 32 

F(4) = 10 * 4 + 2 = 42 

 

R(1) = 1 

R(2) = 10 * R(1) + 2 = 10 * 1 + 2 = 12 

R(3) = 10 * R(2) + 2 = 10 * 12 + 2 = 122 

R(4) = 10 * R(3) + 2 = 10 * 122 + 2 = 1222 

 

A resolução da função recorrente R para valores maiores que 1 só é possível após a 

resolução da função anterior. No exemplo anterior, resolvemos R para valores 

consecutivos, por isso pudemos utilizar para R(n) o resultado de R(n-1). Vejamos como 

seria a resolução de R(4) se antes não tivéssemos resolvido as equações anteriores: 

R(4) = 10 * R(3) + 2 

= 10 * (10 * R(2) + 2) + 2 

= 10 * (10 * (10 * R(1) + 2) + 2) + 2 

= 10 * (10 * (10 * 1 + 2) + 2) + 2   { R(1) = 1 } 

= 10 * (10 * (12) + 2) + 2     { R(2) = 12 } 

= 10 * (122) + 2      { R(3) = 122 } 

= 1222        { R(4) = 1222 } 

 

 

int f(int x) 

{ 

 return 10 * x + 2; 

} 

 

int r(int x) 

{ 

  if (x>1) 

   return 10 * r(x-1) + 2; 

  else 

   return 1; 

} 
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1) Copie o exemplo acima e faça um laço de 1 a 4 mostrando os resultados dos passos. 

FUNCAO 

f(1): 12 

f(2): 22 

f(3): 32 

f(4): 42 

 

RECURSAO 

f(1): 1 

f(2): 12 

f(3): 122 

f(4): 1222 

 

Esta abordagem é importante, pois se assemelha à utilizada em algoritmos recursivos, 

como veremos mais adiante. 

 

Vejamos alguns exemplos de funções recursivas: 

 

A) FIBONACCI 

Esta sequência foi descrita primeiramente por Leonardo de Pisa, também conhecido como 

Fibonacci, para descrever o crescimento de uma população de coelhos. Os números 

descrevem o número de casais em uma população de coelhos depois de n meses se for 

suposto que: 

 no primeiro mês nasce apenas um casal, 

 casais amadurecem sexualmente (e reproduzem-se) apenas após o segundo mês de 

vida, 

 não há problemas genéticos no cruzamento consanguíneo, 

 todos os meses, cada casal fértil dá a luz a um novo casal, e 

 os coelhos nunca morrem. 

 

A sequência de Fibonacci tem inúmeras aplicações. É usada na análise de mercados 

financeiros, na ciência da computação e na teoria dos jogos. 
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Obs: 
F(2) = F(2-1) + F(2-2) 

F(2) = F(1) + F(0) 

F(2) = 1 

 

 

 

int fib(int n) 

{ 

 

 

 

 

 

 

 

} 

 

 

 

 

 

1) Copie o exemplo acima (trabalhado em aula) para a IDE (Integrated Development 
Environment) e descubra o resultado de F(20). 
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B) FATORIAL 

Na matemática, o fatorial de um número natural n, representado por n!, é o produto de 

todos os inteiros positivos menores ou iguais a n. A notação n! foi introduzida por Christian 

Kramp em 1808. Hoje em dia os fatoriais são importantes em análise combinatória, por 

exemplo, existem n! caminhos diferentes de arranjar n objetos distintos numa sequência. 

Os fatoriais também são usados extensamente na teoria da probabilidade. 

 
 

 
 

Uma solução para esse problema é usar a programação sequencial: 

 

int fat_seq(int n) 

{ 

 int fat=1; 

 for(int i=1; i<=n; i++) 

  fat = fat * i; 

 return fat; 

} 

 

 

Complete o espaço abaixo com a solução recursiva: 

 

int fat_rec(int n) 

{ 

 

 

 

 

 

 

 

} 

 

 

 

1) Copie os exemplos acima (trabalhado em aula) para a IDE (Integrated Development 
Environment) e descubra o resultado de 10! nas duas soluções. 
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5. ÁRVORES 

As estruturas de dados do tipo árvore são não lineares, ou seja, os elementos que as 

compõem não estão armazenados de forma sequencial e também não estão todos 

encadeados. 

 

 

5.1 ÁRVORES BINÁRIAS 

Uma árvore binária é um conjunto finito de elementos, onde cada elemento é denominado 

nó e o primeiro é conhecido como raiz da árvore. Esse conjunto pode estar vazio ou ser 

particionado em três subconjuntos distintos, sendo eles: 1º subconjunto (nó raiz), 2º 

subconjunto (sub-árvore direita) e 3º subconjunto (sub-árvore esquerda). 

 

 

Além disso, as árvores binárias podem ser ilustradas de três formas distintas, conforme 

mostrado a seguir. 
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Toda árvore binária possui as seguintes propriedades: 

a) Todos os nós de uma sub-árvore direita são maiores que o nó raiz; 

b) Todos os nós de uma sub-árvore esquerda são menores que o nó raiz; 

c) Cada sub-árvore é também uma árvore binária; 

d) O grau de um nó representa o seu número de sub-árvores. A figura a seguir mostra 

os graus dos nós de uma árvore binária; 

 

 

e) Em uma árvore binária, o grau máximo de um nó é 2; 

f) O grau de uma árvore é igual ao máximo dos graus de todos os seus nós; 

g) Uma árvore binária tem grau máximo igual a 2; 

h) Nó pai: nó acima e com ligação direta a outro nó; 

i) Nó filho: nó abaixo e com ligação direta a outro nó. São os nós raízes das sub-

árvores; 

j) Nós irmãos: são os nós que possuem o mesmo nó pai; 
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k) Nó folha ou terminal: nós que não possuem filhos; 

 

 

l) Nó ancestral: são os nós que estão acima de um nó e possuem ligação direta ou 

indireta; 

 

 

m) Nó descendente: são os nós que estão abaixo de um nó e possuem ligação direta 

ou indireta; 
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n) Nó descendente direito: são os nós que estão abaixo de um nó, possuem ligação 

direta ou indireta e fazem parte da sub-árvore direita; 

 

o) Nós descendentes esquerdo: são os nós que estão abaixo de um nó possuem 

ligação direta ou indireta e fazem parte da sub-árvore esquerda; 
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p) Nível de um nó: é a sua distância do nó raiz. Logo, o nível do nó raiz é sempre 

zero; 

q) Altura e profundidade de uma árvore: é o nível do nó mais distante da raiz; 

 

 

r) Expressão que representa o número máximo de nós em um nível da árvore binária 

= 2n, onde n é o nível em questão; 
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s) Árvore estritamente binária: árvore em que todos os nós tem 0 ou 2 filhos; 

t) Expressão que representa o número de nós de uma árvore estritamente binária: 

2n-1, onde n é o número de nós folha; 

 

 

u) Árvore completa: árvore em que todos os nós com menos de dois filhos ficam no 

último e no penúltimo nível; 

 

 

v) Árvore cheia: árvore estritamente binária e completa. 
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Vale ainda lembrar: 

 Na inserção, as propriedades da árvore devem ser obedecidas e todo novo nó é 

sempre uma folha.  

 Na remoção, o filho da direita, que é o mais velho, assume o lugar do nó pai. 

 Na consulta (em ordem, pré-ordem e pós-ordem), todos os nós são listados, 

alterando-se apenas a ordem. Mais detalhes sobre as consultas serão vistas a 

seguir. 

 

5.1.1  Consultas em uma árvore binária 

Consulta em ordem: cada árvore é mostrada com o ramo da esquerda, a raiz e 

posteriormente o ramo da direita.  

Consulta pré-ordem: cada árvore é mostrada com a raiz, o ramo da esquerda e 

posteriormente o ramo da direita.  

Consulta pós-ordem: cada árvore é mostrada com o ramo da esquerda, o ramo da direita 

e posteriormente a raiz. 
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Em ordem: 1 2 3 4 6 8 

Pré-ordem: 6 2 1 4 3 8 

Pós-ordem: 1 3 4 2 8 6 

 

 

 

 Insira em uma árvore binária os números 4, 5, 2, 1, 9 e 7.  

 

 

 Liste os números da árvore utilizando a consulta em ordem; 

 Liste os números da árvore utilizando a consulta pré-ordem; 

 Liste os números da árvore utilizando a consulta pós-ordem. 
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