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Efectue as tarefas de programação descritas abaixo, usando a linguagem C++ em ambiente 
Linux. 

Grupo 1 
 
 
Uma bola é lançada sobre um conjunto de círculos dispostos sob a forma de uma árvore binária completa 
(ver a figura). (Nota: uma árvore binária completa tem todos os seus níveis completamente preenchidos.) 
Cada círculo tem uma pontuação, e um estado representado por um valor booleano que indica qual o ramo 
que a bola vai seguir quando parte desse círculo: se o estado é igual a falso, a bola vai para a esquerda; se é 
igual a verdadeiro, a bola vai para a direita. Quando a bola passa por um qualquer círculo, este muda o seu 
estado: se era verdadeiro passa a falso; se era falso passa a verdadeiro. Sempre que a bola passa num círculo, 
deve ser incrementado o valor de visitas a esse circulo. Quando a bola atinge um círculo na base (folha da 
árvore), o jogador que lançou a bola ganha o número de pontos inscritos nesse círculo. Ganha o jogo o 
jogador que conseguir a maior soma de pontos em uma série de n lançamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilize uma árvore binária (BinaryTree) para representar o conjunto de círculos que constituem o tabuleiro 
de jogo. A informação contida em cada nó da árvore está representada na classe Circulo , a seguir 
definida: 
 
class  Circulo { 
 int  pontos; 
 bool  estado;    
 int  nVisitas; 
public : 
 Circulo( int  p=0, bool  e=false): pontos(p), estado(e), nVisitas(0) {} 
 int  getPontos() const  { return  pontos; } 
 bool  getEstado() const  { return estado; } 
 void  mudaEstado() { if (estado==false) estado=true; els e estado=false; } 
 int  getNVisitas() const  { return  nVisitas; } 
 int  incNVisitas() { return  nVisitas++; } 
 friend  ostream & operator  << (ostream &os, Circulo &c1); 
}; 
 
ostream & operator  << (ostream &os, Circulo &c1) 
{ 
  os << "pontuação=" << c1.pontos << " : estado= " << c1.estado  
     <<  " : n.visitas= " << c1.nVisitas << endl; 
  return  os;  
} 
 

Todo o código pedido para resolver o problema deve ser colocado na directoria jogo, criada na sua área de 
trabalho. O código fonte do programa deve ser escrito num ficheiro com o nome “Jogo.cpp”. 
Nota: deve usar a implementação de árvores binárias apresentada nas aulas (não alterar este código):  
BinaryTree.h  
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a) Implemente a função que cria um tabuleiro de jogo, atribuindo valores aleatórios aos círculos (quer aos 
pontos quer aos estados).  

BinaryTree<Circulo> inicioJogo( int  n, int  maxVal) 

Esta função cria uma árvore binária completa, de altura n. Cada nó da árvore é um Circulo  com 
pontuação compreendida entre 0 e maxVal (valor aleatório) e estado também determinado aleatoriamente. 
 

b) Implemente a função que descreve o estado do jogo em um determinado instante. 

void  escreveJogo( const  BinaryTree<Circulo> &arv) 

Esta função escreve no monitor a pontuação e o estado de todos os círculos que compõem o tabuleiro de 
jogo (arv ). 

 

c) Implemente a função que realiza uma jogada: 

int  jogada(BinaryTree<Circulo> &arv) 

Esta função realiza uma jogada no tabuleiro de jogo definido em arv , segundo as regras já descritas, 
devendo alterar o estado e incrementar o número de visitas de todos os círculos por onde a bola passa. A 
função retorna a pontuação do círculo base (folha da árvore) onde a bola lançada termina o seu percurso.  
Sugestão: use um iterador por nível para percorrer a árvore. Se numerar a posição dos nós de uma árvore 
visitada por nível de 1 a n (n=nº de nós da árvore), o nó na posição p possui o filho esquerdo e o filho 
direito nas posições 2*p e 2*p+1, respectivamente. 
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Efectue as tarefas de programação descritas abaixo, usando a linguagem C++ em ambiente 
Linux. 

Grupo 2 
 
 
Aos dias 15 de cada mês, os tripulantes da aviação civil recebem uma escala de trabalho para o mês seguinte. 
Essa escala contém os períodos de trabalho, sejam eles voos ou formação em terra, bem como as suas folgas 
semanais, apresentados de forma sequencial por dia do mês a que diz respeito. A escala de trabalho mensal 
de um tripulante poderá ser representada através de uma árvore binária (BinaryTree). A informação contida 
em cada nó da árvore está representada na classe Actividade,  a seguir definida: 
 
class  Actividade { 
 int  numeroTripulante; 
 string designacao; // designação da actividade 
 int  tipo; // se 1 é um voo, se 0 é uma actividade em terra, s e 2 é uma folga 
 int  trabalho; // Duração do trabalho em minutos Ex: 480 
 
public : 
 Actividade() {numeroTripulante=0; designacao=””; t ipo=0; trabalho=0; } 

Actividade( int  _numTrip, string _desig, int  _tipo, int  _trabalho) 
{numeroTripulante=_numTrip; designacao=_desig; tipo =_tipo; trabalho=_trabalho; } 

      
 int  getNumeroTripulante() const  { return  numeroTripulante; } 
 string getDesignacao() const  { return  designacao; } 
 int  getTipo() const  { return  tipo; } 
 int  getTrabalho() const  { return  trabalho; } 
 friend  ostream & operator  << (ostream &os, Actividade &act); 
}; 
 
ostream & operator  << (ostream &os, Actividade &act) 
{ 

os << act.numeroTripulante << ":"  << act.designacao << ":"  << act.tipo << ":"  << 
act.trabalho << endl; 
return  os; 

}  

 
 
Todo o código pedido para resolver o problema deve ser colocado na directoria escala, criada na sua área de 
trabalho. O código fonte do programa deve ser escrito num ficheiro com o nome “Escala.cpp”. 
Nota: deve usar a implementação de árvores binárias apresentada nas aulas (não alterar este código):  
BinaryTree.h  
 
 
a) Crie a classe Escala  e implemente nesta classe o membro-função BinaryTree<Actividade>  

carregarArvore(Actividade act[], int tamArray) . Este membro-função deverá criar uma 
árvore binária (BinaryTree) a partir de um array de actividades, colocando as actividades do tipo 1 (voo) do 
lado direito da árvore e as restantes do lado esquerdo. Considere a primeira actividade (independentemente 
do seu tipo) como o elemento raiz da árvore.. 
 
b) Implemente o membro-função int obterNumeroVoos(BinaryTree <Actividade> arv) na classe 
Escala  que devolva o número de voos existentes na árvore criada na alínea a). Dica: O número de voos 
corresponde aos elementos da árvore cujo tipo é igual a um. 
 
c) Implemente o membro-função void  imprimirEmOrdem(BinaryTree <Actividade> arv) que 
deverá imprimir a árvore obtida na alínea a) em-ordem.  
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Efectue as tarefas de programação descritas abaixo, usando a linguagem C++ em ambiente 
Linux. 

Grupo 3 
 

 
Uma função booleana com n variáveis pode ser representada por uma árvore binária completa de 
profundidade n (Nota: uma árvore binária completa tem todos os seus níveis completamente preenchidos). 
A ideia é muito simples: 

• Cada nível da árvore representa uma variável. 
• Num determinado nó, se o valor da variável é “false” seguir a sub-árvore esquerda, se o valor da 

variável é “true” seguir a sub-árvore direita. 
• Os nós folha representam o valor da função booleana (“true” ou “false”). 
• Os nós que não são folha contêm valores não relevantes (por defeito “false”).  

 
Como exemplo, a árvore seguinte representa a função booleana “A ou (B e C)” (A é a variável do primeiro 
nível da árvore, B do segundo e C do terceiro). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Todo o código pedido para resolver o problema deve ser colocado na directoria funcaoBool, criada na sua 
área de trabalho. O código fonte do programa deve ser escrito num ficheiro com o nome “FuncaoBool.cpp”. 
Nota: deve usar a implementação de árvores binárias apresentada nas aulas (não alterar este código):  
BinaryTree.h  

 
 

a) Implemente a função que cria a árvore representativa de uma determinada função booleana: 

BinaryTree<bool> criaArvoreFuncao(vector<bool> resF uncao) 

Esta função cria uma árvore binária completa representativa da função booleana mapeada em resFuncao. 
O argumento resFuncao contém os valores booleanos que são o resultado da função booleana. Estes 
valores serão os nós folha da árvore binária, representados da esquerda para a direita (isto é, o primeiro 
elemento do vector é o nó folha mais à esquerda). 
Se o vector resFuncao tiver um número de elementos incorrecto, deve ser lançada uma excepção. 
 

b) Implemente a função que determina o valor resultado da função booleana para determinados valores das 
variáveis: 

bool  detValorFuncao(vector<bool> valVars, BinaryTree<bo ol> funcao) 

O argumento valVals contém os valores booleanos das variáveis da função booleana a avaliar, função 
está que está mapeada na árvore funcao. Se o número de variáveis não for coerente com a árvore binária 
em análise, deve ser lançada uma excepção. 
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c) Implemente a função que cria uma árvore binária representativa da negação da função descrita em uma 

determinada árvore: 

BinaryTree<bool> criaArvoreNotFuncao(BinaryTree<boo l> funcao) 

Esta função cria uma árvore que representa a negação da função descrita na árvore funcao. 
Nota: Alterar apenas os nós folha. Os nós não folha desta árvore contém igualmente o valor “false”. 
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Efectue as tarefas de programação descritas abaixo, usando a linguagem C++ em ambiente 
Linux. 

Grupo 4 
 
Utilize uma árvore binária (BinaryTree) para representar um conjunto de cidades e respectivas distâncias  
em estrada (uma cidade possui estradas de ligação a duas outras cidades), no máximo. A informação contida 
em cada nó da árvore está representada na classe Cidade , a seguir definida: 
 
class  Cidade { 
 string  nome; 
 int  numEstradas; // nº de estradas de ligação = nº de filhos na árvore   
 float  distanciaPai; // distância à cidade que está como seu pai na árvore 
public : 
 Cidade( string  n=””, int  nEst=0, float  dist=-1): 

 nome(n), numEstradas(nEst), distanciaPai(dist) {} 
 bool  cidade_nula { return (distanciaPai==-1); } 
 int  getNumEstradas() const  { return  numEstradas; } 

void  setNumEstradas(int nEst) { numEstradas=nEst; } 
 float  getDistPai() const  { return distanciaPai; } 
 string getNome() const  { return nome; } 
 friend  ostream & operator  << (ostream &os, Cidade &c1); 
}; 
 
ostream & operator  << (ostream &os, Cidade &c1) 
{ 
  os << "cidade=" << c1.nome << " : distanciaPai= "  << c1.distanciaPai << endl; 
  return  os;  
} 
 

Uma maneira simples de descrever uma árvore binária qualquer é a enumeração ”comNivel” . Tal consiste 
em enumerar os elementos nos vários níveis da árvore, da esquerda para a direita, considerando a árvore 
completa e colocando nesta enumeração como valor_nulo os elementos não existentes. Considere como 
exemplo a árvore seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta árvore pode ser descrita pelos dois seguintes vectores:  

C1.nome, C2.nome,C3.nome,C4.nome,C5.nome,C6.nome,”” ,””,””,C7.nome,C8.nome,””,C9.nome,””,”” 

C1.distanciaPai,C2.distanciaPai,C3.distanciaPai,C4. distanciaPai,C5.distanciaPai,C6.distanciaPai,-
1,-1, -1,C7.distanciaPai,C8.distanciaPai,-1,C9.dist anciaPai,-1,-1 

 

Todo o código pedido para resolver o problema deve ser colocado na directoria mapa, criada na sua área de 
trabalho. O código fonte do programa deve ser escrito num ficheiro com o nome “Mapa.cpp”. 
Nota: deve usar a implementação de árvores binárias apresentada nas aulas (não alterar este código):  
BinaryTree.h  
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a) Implemente a função que cria a árvore representativa de um determinada mapa de estradas passado 
como argumento: 

    BinaryTree<Cidade> criaMapa( cons t vector<string> &nomeCidades, const  vector<float> &distancias) 

Esta função cria uma árvore binária em que nomeCidades e distancias são os vectores representativos da 
árvore na emureração “comNivel”  (ver o exemplo descrito acima).  
Sugestão: 

i. Comece por criar um vector de árvores binárias com um único elemento, correspondemte a cada 
cidade descrita nos vectores nomeCidades e distancias. Cidades nulas darão origem a árvores 
vazias. Seja este o vector mapa. 

ii. Percorrer o vector mapa para as cidades que são filhos (começar pelo fim do vector). Criar 
árvores juntando dois filhos e o respectivo pai (nivel anterior), actualizando convenientemente o 
membro-dado numEstradas. Note que numa enumeração por nivel o pai de um nó enumerado na 
posição x, encontra-se na posição x/2. Actualizar a posição onde se encontra o pai, com a nova 
árvore.  

iii.  Continuar até mapa ter um único elemento. Este é a árvore final. 

 

b) Implemente a função que determina o número de cidades do mapa que constituem “cidades sem saída”. 

int  numCidadesSemSaida( const  BinaryTree<Cidade> &arv) 

 

c) Implemente a função que verifica se duas determinadas cidades passadas como argumento possuem 
estrada directa, e retorna a distância respectiva. 

float  detDistancia( const  BinaryTree<Cidade> &mapa, string nomeCidade1, stri ng nomeCidade2) 

Sugestão 1: use um iterador por nível 
Sugestão 2: use dois iteradores, um iterador em pré-ordem e outro em pos-ordem. Numa visita em pré-
ordem, o nó P tem como nó seguinte na enumeração o seu filho esquerdo ou direito (isto, se P tiver 
filhos). Numa visita em pós-ordem, o nó P tem como nó imediatamente anterior na enumeração o seu 
filho esquerdo ou direito (isto, se P tiver filhos).  
 
Esta função deve retornar -1 se as cidades não possuem estrada directa ou se alguma das cidades 
especificadas não existe. 
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Efectue as tarefas de programação descritas abaixo, usando a linguagem C++ em ambiente 
Linux. 

Grupo 5 
 
Dicionários electrónicos são ferramentas muito úteis. Mas se não forem implementados numa estrutura 
adequada, a busca pelo significado de uma palavra pode se tornar bastante morosa. Pretende-se, portanto, 
implementar um dicionário utilizado uma árvore de pesquisa binária (BST). 
 
Para cada nó da árvore, considere a classe PalavraSignificado: 

 
class PalavraSignificado 
{ 
   string palavra; 
   string significado; 
public: 
   PalavraSignificado(string p, string s): palavra( p), significado(s){} 
}; 

 
Pretende-se implementar a classe Dicionairio, com a seguinte estrutura: 
 

class Dicionario 
{ 
   // palavras: árvore BST de objectos PalavraSignificado 
public: 
   void lerDicionario(ifstream &fich); 
   void consulta(string palavra); 
   void corrigir(string palavra, string significado); 
   void contribuir(string palavra, string significado); 
   int contribuicoes(string palavra); 
}; 

 
Onde as palavras são organizadas em ordem alfabética. 
 
Todo o código pedido para resolver o problema deve ser colocado na directoria dicionario, criada na sua 
área de trabalho. O código fonte do programa deve ser escrito num ficheiro com o nome “Dicionario.cpp”. 
Nota: deve usar a implementação de árvores binárias apresentada nas aulas (não alterar este código):  
BST.h  
 
a) Complete a classe Dicionario, declarando convenientemente o membro-dado palavras. Implemente 

também o membro-função: 

    void Dicionario::lerDicionario(ifstream &fich) 

que lê, a partir de um ficheiro texto fornecido, pares (palavra, significado), e os insere na árvore. O ficheiro 
está organizado da seguinte forma: a primeira linha contém a palavra, e a segunda linha contém o 
significado, por exemplo: 

gato 
mamífero felino 
banana 
fruta 
batata 
legume tubérculo 
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b) Implemente o membro-função 
 
   void Dicionario::consulta(string palavra) 

 
que exibe no monitor o significado para a palavra fornecida. Se a palavra não existir no dicionário deve 
imprimir no monitor o significado das palavras imediatamente anterior e posterior, existentes no dicionário. 
 
 
 
c) Implemente o membro-função 
 
   void Dicionario::corrigir(string palavra, string signif icado) 

 
que modifica o significado da palavra com um novo fornecido. Altere convenientemente a classe 
PalavraSignificado afim de facilitar a implementação desta função. Caso a palavra para a qual se deseja 
alterar o significado não exista, a mesma então é adicionada ao dicionário. 
 


