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Listas encadeadas

1. Estamos fazendo um jogo de plataforma no estilo “Super Mario Bros.”, e precisamos ar-
mazenar as fases na memória. Os designers nos enviram fases no seguinte formato:

Observando o design, você percebe que pode representar as fases como uma lista encadeada,
“fatiando” a fase e armazenando em cada fatia a altura do chão, e se a fatia é um segmento
de chão normal ou um cano verde. Uma fase, então, é uma lista encadeada onde os nós são
estas fatias.

Crie uma struct NoFatia que representa os elementos desta lista encadeada contendo cam-
pos para armazenar estas informações.

2. Alguns meses se passaram e o desenvolvimento do nosso jogo está a todo vapor. Construí-
mos um editor de fases para que os designers criem as fases no computador, mas algumas
fases que os designers estão criando são impossíveis, porque o nosso “Mario” só consegue
saltar até uma determinada altura, então se os designers fazem uma variação de altura
muito grande entre uma fatia de chão e a seguinte, não há como chegar no final da fase.
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Para evitar esses problemas, teremos que adicionar ao nosso editor de fases um “detector
de fases impossíveis”.

Escreva uma função que recebe uma fase (isto é, uma lista de fatias) e detecta se a fase é
impossível para uma altura máxima que o “Mario” consegue saltar. A função deve retornar
1 se a fase é impossível de completar e 0 se a fase não tem problemas de altura entre as
fatias.

int faseImpossivel(NoFatia* fatias, int puloMaximo);

3. Uma característica do design das fases do nosso jogo é que em todas as fases, a última “fatia”
deve ser um cano verde, por onde o “Mario” vai entrar ao completar a fase. Para poupar
o trabalho dos designers, vamos fazer uma alteração no nosso editor de fases para que ele
adicione esse cano final automaticamente caso o designer não o tenha colocado.

Escreva uma função que recebe uma fase (isto é, uma lista de fatias) e, caso a última fatia
da lista não seja um cano, cria uma nova fatia “cano” com a altura igual ao do segmento de
chão vizinho e a adiciona ao final da fase (ou seja, da lista). Se a fase já tem um cano no final,
a função deve deixar a lista inalterada.

void canoNoFinal(NoFatia* fatias);

Pilhas

1. Crie um TAD PilhaFatias para armazenar ponteiros de structs NoFatia. Escreva os ar-
quivos .h e .c, contendo nos lugares certos o typedef, a struct, e os protótipos e implemen-
tações das funções para criar, liberar, e as operações de pilha (push, pop, e pilha-vazia).
Vamos precisar deste TAD!

2. No nosso jogo, há uma surpresa. Quando o jogador “zera” o jogo, o jogador destrava o
“hard mode” onde os mapas de todas as fases estão de trás pra frente. Para agilizar o pro-
cesso de desenvolvimento das fases, queremos automatizar a geração das fases invertidas.
Escreva uma função que, usando uma pilha auxiliar (cujo TAD criamos no exercício ante-
rior) recebe uma lista que representa a fase e retorna uma nova lista correspondente à fase
invertida. Para agilizar o desenvolvimento, esta função deve se certificar que a fase inver-
tida tem um cano no final (use a função canoNoFinal) e também verificar se a fase invertida
resultante é impossível (para que os designers possam ajustá-la depois) e retornar essa in-
formação num parâmetro adicional. Use este protótipo:

NoFatia* inverteFase(NoFatia* fatias, int* eh_impossivel);

Árvores binárias

1. Usando os arquivos arvore.c e arvore.h do Lab 13, trocando o tipo de info de int para
char, adicione a estes arquivos uma função arvDesenha que escreve na tela a árvore es-
crevendo um nó por linha, e tabulando os nós de acordo com a profundidade deles na
árvore (isto é, a distância deles da raiz). Um exemplo de saída da função seria:

A

B

C

D

E

F

Dica: para escrever a tabulação corretamente, passe a profundidade do nó atual como um
parâmetro para a função; usando por exemplo a seguinte assinatura:
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void arvDesenha(NoArvore* a, int nivel);

Para chamar a função na main, então, ao passar o nó raiz devemos passar também o nível
inicial:

arvDesenha(arvore2, 0);

2. Uma árvore binária de busca é uma árvore binária onde há um critério de ordenação nos
nós, onde em qualquer nó, os nós à esquerda são menores que o atual pelo critério, e os
nós à direita são maiores-ou-iguais que o atual. Suponha uma árvore binária de busca que
armazena nomes e salários dos funcionários usando como critério de ordenação os seus
salários em ordem crescente (use uma variável do tipo int para armazenar os salários).

(a) Escreva o typedef e o struct para o tipo NoArvBusca

(b) Escreva uma função que recebe uma árvore (NoArvBusca* arv) valores mínimo e máx-
imo de salário e retorna quantos funcionários estão dentro dessa faixa salarial (inclu-
sive). Faça uma função eficiente que só acessa os nós necessários! (Isto é, não percorra
a árvore inteira se não for necessário!)

3. Desafio: Uma “S-expression” é uma representação textual de uma estrutura hierárquica,
onde cada elemento é representado entre parênteses que por sua vez contêm o valor do el-
emento e os seus sub-elementos separados por espaços. Assim, para representar a seguinte
árvore:

A

B C

D

escrevemos a seguinte S-expression: “(A (B) (C (D)))”.

Usando os arquivos arvore.c e arvore.h do Lab 13, escreva uma função que recebe uma
S-expression numa string e gera a árvore equivalente.

NoArvore* geraArvore(char* sexp, int* caractereresLidos);

O segundo parâmetro, caracteresLidos, serve para você retornar o número de caracteres
que foram lidos na string para gerar o nó: isto será útil se você implementar a função usando
recursão!

Aproveitando que isto é uma lista de exercícios e não a prova, teste sua função no computa-
dor! (Afinal, se você não conseguir fazer no computador, não vai sair no papel também.)
Escreva uma main que testa sua função com diferentes entradas e use a função arvDesenha

da questão acima para verificar a árvore resultante. Alguns exemplos de entradas:

"(X)"

"(P (Q) (R))"

"(A (R (O) (R)) (V (E) (S)))"

Dica: note que o char que contém o valor do nó atual sempre vem depois de um '('. Você
sempre consegue decidir o que fazer na função testando o caractere seguinte da string: se
é um ' ' (espaço), um '(' (abre-parênteses), um ')' (fecha-parênteses) ou uma outra letra
qualquer.
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