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Objetivos   

Familiarizar os estudantes com as várias estruturas da informação buscando habilitá-los a contar 

com esses recursos no desenvolvimento de outras atividades em ciências da computação. 

 

Programa  

Tipos de dados abstratos. Lista lineares: seqüenciais, simplesmente e duplamente encadeadas, 

estáticas e dinâmicas, circulares, com nó-cabeça, com sentinela. Operações básicas com listas 

lineares. Pilhas, filas, filas de prioridade. Operações básicas. Aplicações de listas lineares, pilhas e 

filas em problemas computacionais. Recursividade. Listas não lineares: árvores, árvore N-ária, 

árvores binárias, operações básicas com árvores binárias. Percurso em profundidade e em largura. 

Balanceamento de árvore. Árvore binária de busca (ABB), árvores binárias de busca balanceadas, 

árvores AVL.  

 

Metodologia: 
Aulas expositivas, tarefas e pesquisas bibliográficas extra-classe e práticas de laboratório utilizando 

recursos computacionais (Hardware e Software) disponíveis nos laboratórios didáticos de 

informática (linguagem utilizada C). 

 

Critério de Avaliação: 

Pb1 = Prova bimestral do 1º. Bimestre (peso 8) + trabalhos práticos (peso 2) 

Pb2 = Prova bimestral do 2º. Bimestre (peso 8) + trabalhos práticos (peso 2) 

P3  = 3ª. Prova: Repositiva/Exame 

Média final = (Pb1 + Pb2)/2 ** 

Obs**: serão realizadas 3 provas escritas no semestre. Duas provas bimestrais e uma prova 

final. A prova final refere-se ao exame e/ou repositiva no caso de falta. Das três provas 

realizadas, para compor a média final, são consideradas apenas as duas maiores notas (uma 

nota é ignorada – a menor delas). 
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