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1. Introdução às Listas

2. Lista como um TAD e operações

3. Lista Sequencial em Array

4. Lista Ordenada em Array
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Uma Lista é uma coleção de elementos organizados de 

maneira sequencial

Porém, diferentemente de uma Pilha ou Fila, em uma lista não 

ordenada normalmente é permitido adicionar ou remover

elementos com maior flexibilidade, seja no início, no final ou 

em uma posição específica da lista

Assim, em uma lista genérica não se aplica obrigatoriamente 

os protocolos FIFO (First In First Out) ou LIFO (Last In First Out)
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Introdução à Estrutura de Dados Lista
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Em sistemas de software é muito comum o emprego de listas para 

gerenciar dinamicamente uma coleção de itens, para os mais variados 

fins. Alguns exemplos são:

▪ Lista de opções em um menu de navegação

▪ Lista de abas abertas no navegador

▪ Lista de arquivos anexados em um e-mail

▪ Lista de produtos em um carrinho virtual de compras
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Aplicações de Listas
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AddFirst – adiciona um elemento no início da lista

AddLast/Append – adiciona um elemento no final da lista

InsertAt(i, item) – insere o elemento item na posição i da lista

RemoveFirst – remove o primeiro elemento da lista

RemoveLast – remove o último elemento da lista

Remove(item) – remove a primeira ocorrência do elemento item

RemoveAt(i) – remove o elemento na posição i da lista

Get(i) – retorna o elemento na posição i da lista, sem remover

Set(i , newItem) – substitui o item na posição i da lista por newItem

Find(item) – retorna a posição da primeira ocorrência do item (ou -1)
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Lista como um Tipo Abstrato de Dados (TAD)
Principais Operações
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Lista Sequencial em Array Simples
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Os elementos da lista são armazenados em sequência, 

começando pela posição 0 do array

A inserção no final da lista corresponde em acrescentar um 

elemento na última posição livre do array

A inserção no início ou no “meio” da lista implica em deslocar para 

a direita todos os elementos à frente do ponto de inserção (shift)

A remoção do início ou do “meio” da lista implica em deslocar para 

a esquerda todos os elementos à frente do ponto de remoção 

(para que o espaço removido não fique vago - left shift)

Como o armazenamento no array é sequencial, o i-ésimo 

elemento da lista pode ser acessado diretamente utilizando o 

índice i no array
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Lista em Array Simples - Ideia Geral
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Exemplo de Inserção - InsertAt(2, 30)
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15 20 10 16 32 40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

15 20 10 16 32 40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

15 20 30 10 16 32 40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

InsertAt(2, 30). Uma 

operação de inserção em 

uma posição específica da 

lista pode levar à 

movimentação (shift) de 

diversos elementos uma 

posição à direita, para que 

haja espaço para o 

elemento na posição 

indicada.

Nesta operação, deve-se começar o 

deslocamento pelo elemento mais à direita
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Exemplo de Remoção - RemoveAt(1)

9

15 20 10 16 32 40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

RemoveAt(1). Uma 

operação de remoção em 

uma posição específica da 

lista pode levar à 

movimentação (shift) de 

diversos elementos uma 

posição à esquerda para 

que não fique espaços 

vagos no array.

15 10 16 32 40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

15 10 16 32 40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Implementação do TAD Lista em Array Simples

10

import array

class MyArrayList:

def __init__(self, s):

self.items = array.array('i', [0 for i in range(s)])

self.count = 0

def AddLast(self, newItem):

def AddFirst(self, newItem):

def InsertAt(self, i, newItem):

def RemoveLast(self):

def RemoveFirst(self):

def Remove(self, item):

def RemoveAt(self, i):

def Find(self, item):

def Get(self, i):

def Set(self, i, newItem):
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Método AddLast

11

def AddLast(self, newItem):

if (self.IsFull()):

raise Exception("lista cheia")

# insere o novo item no final do array

self.items[self.count] = newItem

self.count += 1

15 20 10 16 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Posição de inserção = self.count
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Método AddFirst

12

def AddFirst(self, newItem):

if (self.IsFull()):

raise Exception("lista cheia")

# desloca todos os elementos uma

# posição à direita

for i in range(self.count, 0, -1):

self.items[i] = self.items[i - 1]

# insere o novo item no início do array

self.items[0] = newItem

self.count += 1

15 20 10 16 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inserção na posição 0. Necessita deslocar os itens para frente
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Método RemoveLast

13

def RemoveLast(self):

if (self.IsEmpty()):

raise Exception("lista vazia")

# decrementar count é suficiente para

# promover a remoção 'lógica' do último

# item, uma vez que impossibilitará

# o seu acesso externamente

self.count -= 1
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Método RemoveFirst

14

def RemoveFirst(self):

if (self.IsEmpty()):

raise Exception("lista vazia")

# desloca todos os itens uma posição à

# esquerda (exceto o primeiro, 

# que será sobrescrito)

for i in range(0, self.count-1):

self.items[i] = self.items[i + 1]

self.count -= 1

15 20 10 16 32

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Método Remove

15

def Remove(self, item):

# busca pelo item a ser removido

k = 0

while (k < self.count and self.items[k] != item):

k += 1

# k será menor que self.count caso

# o item seja encontrado. Nesse caso, k

# será a posição do item a ser removido

if k < self.count:

for i in range(k, self.count-1):

self.items[i] = self.items[i + 1]

self.count -= 1

return True

return False

O método Remove deve procurar na lista pela 1ª ocorrência de um dado 

item e então removê-lo (caso seja encontrado). Devolve True caso o item 

tenha sido encontrado e removido; ou False, caso contrário.
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Métodos Get e Set

16

def Get(self, i):

if (i >= self.count):

raise Exception("Pos. inválida")

# retorna o i-ésimo item da lista

return self.items[i]

def Set(self, i, newItem):

if (i >= self.count):

raise Exception("Pos. inválida")

# atualiza o i-ésimo item da lista

self.items[i] = newItem
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Operações IsEmpty, IsFull e Count

17

def IsEmpty(self):

return (self.count == 0)

def IsFull(self):

return self.count == len(self.items)

def Count(self):

return self.count
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Exemplo de Uso da Lista

18

# Código principal

# Cria uma lista para armazenar até 100 elementos

lista = MyArrayList(100)

lista.AddLast(20)    # => [20]

lista.AddLast(30)    # => [20, 30]

lista.AddFirst(10)   # => [10, 20, 30]

lista.InsertAt(1,15) # => [10, 15, 20, 30]

lista.InsertAt(3,25) # => [10, 15, 20, 25, 30]

lista.RemoveFirst()  # => [15, 20, 25, 30]

lista.Remove(25)     # => [15, 20, 30]

lista.RemoveAt(1)    # => [15, 30]

lista.Get(0)         # retorna o 15, sem remover

lista.Set(1, 35)     # => [15, 35]
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Eficiência das Operações

Operação Observação Tempo de Execução

AddLast,

RemoveLast,

Get(i)

Set(i, newItem)

O acréscimo, remoção ou 
acesso ao elemento é direto

O(1)

AddFirst,

RemoveFirst

São necessários n
deslocamentos

O(n)

InsertAt(i, item)

Remove(item)

RemoveAt(i)

Em média, são necessários 
n/2 deslocamentos. No pior 
caso, n deslocamentos.

O(n)

Find(item) Em média, são necessárias 
n/2 comparações (n no pior 
caso)

O(n)
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O TAD Lista Sequencial pode ser implementado em array com 

abordagens dinâmicas, visando expandir automaticamente a 

capacidade máxima de elementos caso haja necessidade

Uma possibilidade é criar um novo array com o dobro do tamanho 

cada vez que o tamanho máximo for ocupado, copiando os elementos 

do array antigo para o novo array

De maneira similar, pode-se reduzir o tamanho do array pela metade 

caso o seu número de elementos diminua para menos da metade

Entretanto, criar um novo array e copiar todos os elementos pode ter 

um alto custo computacional. Portanto, essa estratégia deve ser 

utilizada com cautela

20

Array Extensível / Array Dinâmico
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Método ExtendArray - Python

21

def ExtendArray(self):

# cria um novo array com o dobro

# do tamanho do array de itens atual

n = 2 * len(self.items)

newItems = array.array('i',

[0 for i in range(n)])

# copia os elementos para o novo array

for i in range(0, self.count):

newItems[i] = self.items[i]

# atualiza a referência do array items

self.items = newItems

Atenção: criar um novo array e copiar todos os elementos pode ter um alto custo 
computacional. Portanto, essa estratégia deve ser utilizada com cautela.

def AddLast(self, newItem):

# se o array atual de itens

# estiver cheio, chama o método

# ExtendArray para criação de 

# um novo array com o dobro

# do tamanho

if self.count == len(self.items):

self.ExtendArray()

# adiciona o novo item no final

self.items[count] = newItem

self.count += 1



Estrutura de Dados I                       Prof. Dr. Daniel A. Furtado - Proibida cópia, apropriação ou uso sem autorização de qualquer Estrutura de Dados I          Prof. Dr. Daniel A. Furtado - Proibida cópia, apropriação ou uso sem autorização de qualquer parte deste material

Algumas linguagens de programação, como Java e C#, disponibilizam o 

TAD ArrayList de forma nativa, contendo os principais métodos 

apresentados anteriormente (ou equivalentes)

Tais implementações geralmente utilizam abordagens dinâmicas para 

gerencialmento do array e normalmente não possuem um tamanho 

máximo fixo para o ArrayList

22

ArrayList em Linguagens de Programação
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Lista Sequencial em Array com Ordenação
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Em algumas situações pode ser importante manter os dados na 

lista sequencial ordenados

Uma possibilidade é realizar a inserção de um novo item em 

posição adequada tal que a lista permaneça ordenada

Entretanto, essa operação poderá ter alto custo computacional, 

uma vez que, a cada nova inserção, poderá envolver o 

deslocamento de muitos outros elementos no array

24

Lista Sequencial com Ordenação
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Exemplo de Inserção Ordenada - AddSorted(25)

25

10 20 20 30 45 50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A) Objetivo: Inserir o valor 25 de 
maneira ordenada na lista sequencial

10 20 20 30 45 50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 20 20 30 45 50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 20 20 30 45 50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 20 20 25 30 45 50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B) Encontrar a posição de inserção 
saltando os elementos <= 25

C) Deslocar os elementos a partir da 
posição de inserção para a direita, 
começando pelo último

D) Posição de inserção pronta para 
receber o novo elemento

E) Inserir o novo elemento (25) na 
posição de inserção
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Método AddSorted

26

def AddSorted(self, item):

if self.IsFull():

raise Exception("lista cheia")

# Encontra a posição de inserção

# 'saltando' todos os itens menores

# ou iguais ao novo item sendo inserido

k = 0

while (k < self.count and self.items[k] <= item):

k += 1

# Neste ponto, k aponta para a posição de

# inserção. Precisamos deslocar para a direita

# todos os itens situados depois da posição k

for i in range(self.count, k, -1):

self.items[i] = self.items[i - 1]

# adiciona o novo item na posição k

self.items[k] = item

self.count += 1
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O TAD Lista em array também pode ser implementado utilizado 

o array com lógica circular, de maneira análoga àquela utilizada 

anteriormente na implementação da Fila em array

Neste caso, algumas operações seriam mais eficientes, como 

AddFirst, a qual poderia adicionar novos itens no início da lista 

avançando no sentido anti-horário do array, não necessitando 

do deslocamento de itens

Operações de inserção e remoção em posição específica 

também poderiam ser implementadas de tal forma que 

demandassem um deslocamente de, no máximo, n/2 itens

27

Listas em Array - Outras Implementações
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Vantagens

Implementação simples

Acesso direto aos elementos

Busca eficiente quando ordenada

Desvantagens

Pré-alocação de todo o array com desperdício de memória

Natureza estática do array e alocação em bloco

Inserção e remoção no início (ou por índice) ineficiente, com 

movimentação (shifting) dos dados

28

Lista Sequencial em Array
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1. Implementar o TAD Lista em array utilizando as definições de classe e 

métodos apresentadas neste material

2. Implementar também os métodos que não foram detalhados neste material:

▪ InsertAt(int i, int newItem)

▪ RemoveAt(int i)

▪ Find(int item)

3. Implementar o método Display() para apresentar todos os elementos da lista

4. Criar um código principal para exemplificar o uso da lista. Inserir e remover 

elementos usando todos os métodos, apresentar a lista, etc.

5. Acrescente o método AddSorted() para inserção ordenada. Crie uma 

segunda lista no programa principal e faça inserções/apresentações para 

testar o método.

29

Exercícios
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