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Aula Prática 13-14 
 

Ordenação 
 
 
Questão 01 
Entregar esta questão até o final do dia (23h55). 
 
Implemente o algoritmo InsertSort para resolver o problema a seguir: 
 
A entrada será dada por vários casos de teste. A primeira linha da entrada contém o número T de 
casos de teste, seguido por uma linha em branco. Cada caso teste é iniciado por um inteiro, 
indicando o número N de alunos. Cada uma das N linhas seguintes é composta por: (1) matrícula 
do aluno (apenas números), (2) nota na primeira prova e (3) nota no trabalho prático. Existe uma 
linha em branco entre dois casos de teste. 
 
A nota final do aluno é composta pela média ponderada das notas da prova e do TP. A prova tem 
peso 0,7 e o TP tem peso 0,3. 
 
Na saída, seu programa deve retornar a matrícula e a nota final do aluno, ordenados pela melhor 
nota final. 
 

Exemplo de Entrada Exemplo de Saída 

2 
 
4 
123 10.0 0.0 
456 7.5 8.0 
789 8.0 10.0 
999 2.0 0.0 
 
2 
1 10.0 0.0 
2 7.0 7.0 

789 8.6 
456 7.65 
123 7.0 
999 1.4 
 
1 7.0 
2 7.0 

 
Entrega no Moodle: 
Verifique se seu programa compila e executa na linha de comando antes de efetuar a entrega. 
Quando o resultado for correto, entregue um arquivo .ZIP com seu nome, sobrenome e o número 
da questão (exemplo: tulio-toffolo-01.zip). O .ZIP deve conter as TADs e o programa principal 
(main.c). 
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Questão 02 
Entregar esta questão até sexta-feira (até as 23h55). 
 
Implemente os algoritmos BubbleSort para resolver o problema apresentado na questão anterior 
e responda: 
 
Entrega no Moodle: 
Verifique se seu programa compila e executa na linha de comando antes de efetuar a entrega. 
Quando o resultado for correto, entregue um arquivo .ZIP com seu nome, sobrenome e o número 
da questão (exemplo: tulio-toffolo-02.zip). O .ZIP deve conter as TADs e o programa principal 
(main.c). 
 
 
Questão 03 
Entregar esta questão até sexta-feira (até as 23h55). 
 
Implemente os algoritmos SelectSort para resolver o problema apresentado na questão anterior e 
responda: 
 
Entrega no Moodle: 
Verifique se seu programa compila e executa na linha de comando antes de efetuar a entrega. 
Quando o resultado for correto, entregue um arquivo .ZIP com seu nome, sobrenome e o número 
da questão (exemplo: tulio-toffolo-03.zip). O .ZIP deve conter as TADs e o programa principal 
(main.c). 
 
 
Questão 04 
Entregar esta questão até sexta-feira (até as 23h55). 
 
É possível que o resultado impresso pelo programa seja diferente entre os algoritmos? Porquê? 
 
Entrega no Moodle: 
Apenas preencha o campo de “notas”, disponível, e justifique a resposta. 
 


