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INTRUÇÕES GERAIS 

• Esta atividade deve ser realizada individualmente; 

• Este trabalho deve ser feito utilizando a linguagem Python. Trabalhos 

implementados utilizando outras linguagens serão anulados; 

• Todo o código deve ser colocado em um único arquivo, pois apenas um arquivo 

(.py) deve ser entregue. Não crie arquivos adicionais para as classes (o único arquivo 

a ser entregue deve conter todas as definições de classes, assim como o programa 

principal). 

• Não compactar os arquivos no momento da entrega; 

• Os recursos adequados da linguagem devem ser utilizados; 

• Esteja atento às observações sobre plágio apresentadas no final desde documento. 

Trabalhos com implementações utilizando trechos de códigos retirados de sites da 

Internet, de trabalhos de colegas de classe ou de semestres anteriores serão anulados; 

• As implementações não devem conter qualquer conteúdo de caráter imoral, 

desrespeitoso, pornográfico, discurso de ódio, desacato, etc.; 

• O trabalho deve ser entregue até a data definida pelo professor em aula síncrona; 

• Trabalhos enviados por e-mail (ou pelo MS Teams) não serão considerados (veja 

instruções no final); 

Parte 1 

Implementar o tipo abstrato de dados Pilha em array, seguindo os conceitos e exemplos 

disponibilizados nos slides de aula, para armazenar valores do tipo char (caracteres). Em 

seguida, no programa principal, criar um trecho de código de exemplo para ilustrar o uso 

da pilha em array e de seus principais métodos.  

OBS: deve-se trabalhar com array de caracteres e não diretamente com strings. Em Python, 

pode-se utilizar o código array.array('u',[' ' for i in range(capacidade)]) para 

inicializar o array de caracteres. 

Parte 2 

Implementar uma função em Python (no programa principal) para verificar se uma 

expressão com parênteses está corretamente balanceada ou não, isto é, se os parênteses 

foram colocados com correspondências de abertura e fechamento adequadas.  



A função deve receber como parâmetro uma string correspondente à expressão a ser 

verificada. A função deve analisar a string e retornar verdadeiro quando a expressão estiver 

corretamente balanceada. Caso contrário, a função deve retornar falso. A função não deve 

apresentar mensagens informativas. Tais mensagens devem ser apresentadas no programa 

principal. O código da função deve utilizar, obrigatoriamente, o TAD Pilha implementado 

na Parte 1 deste trabalho. Funções de manipulação de listas do Python não devem ser 

utilizadas (tais como append, insert, etc.) 

A seguir são fornecidos exemplos de expressões com balanceamento correto e incorreto. 

Balanceamento correto: 

3 * (10 + 5) 

2 + ((3 - 5) + (3 * 6)) 

( ( ( ) ( ) ) ) ( ) ( )  

Ab (cd) (ef) (aa(dde(n)234)) h 

Balanceamento incorreto: 

3 * (10 + 5 

( 23 + 35 ) + ) 

Ab cd) (ef) 

(2 + 5) ) 23 + 35 ( 4 

2 + ((3 – 5))) + (3 * 6)) 

( ( (  ( ) ) ) ( ) ( )  

Em seguida, no programa principal, escreva um código que receba do usuário uma string 

correspondente à expressão a ser testada e faça a devida chamada ao método de verificação 

implementado anteriormente. O programa deve informar ao usuário se a expressão 

fornecida está corretamente balanceada ou não (utilize a função input do Python). 

O código de exemplo a seguir permite percorrer facilmente uma string, acessando caractere 

por caractere: 

str = "Minha string" 
for x in str: 
   # fazer alguma coisa com o caracter ‘x’ da string  

 

Parte 3 

Implementar uma nova função para verificar se uma expressão contendo parênteses, 

colchetes e chaves está corretamente balanceada ou não. O código deve utilizar a Pilha 

implementada anteriormente. A seguir são fornecidos exemplos de expressões com 

balanceamento correto e incorreto. 

Balanceamento correto: 

3 * [10 + (30 – 5) * 8] 



25 + { [(3 - 5) + (3 * 6)] * 10 + 3 } / 2 

[] () { { () } } [ ( { abc } ) ] 

Balanceamento incorreto: 

3 * [10 + 5 

{ 23 + 35 ) + (3 – 1) 

[ ( } ] { ( abcd ) + 40 

( ) { { { }} 5 ] 

Em seguida, no programa principal, escreva um código que receba do usuário uma string 

correspondente à expressão a ser testada e faça a devida chamada ao método de verificação 

implementado anteriormente. O programa deve informar ao usuário se a expressão 

fornecida está corretamente balanceada ou não. 

OBS: Ao término do trabalho o programa principal deve conter todos os trechos de código 

de teste, na sequência das partes do exercício. Ao ser executado, primeiramente o código 

deve mostrar os testes simples da pilha em array (parte 1), depois deve solicitar a expressão 

envolvendo parênteses e mostrar o resultado da validação (parte 2) e, por fim, deve solicitar 

a expressão contendo parênteses, colchetes e chaves e informar se a mesma é válida ou não 

(parte 3). 

Entrega 

Um único arquivo (.py) contendo todas as definições de classes, assim como o programa 

principal, deve ser enviado pelo Sistema de Aplicação de Testes (SAAT) até a data limite 

indicada pelo professor. Não envie arquivos compactados. 

Sobre Eventuais Plágios 

Este é um trabalho individual. Os alunos envolvidos em qualquer tipo de plágio, total ou 

parcial, seja entre equipes ou de trabalhos de semestres anteriores ou de materiais 

disponíveis na Internet (exceto os materiais de aula disponibilizados pelo professor), serão 

duramente penalizados (art. 196 do Regimento Geral da UFU). Todos os alunos envolvidos 

terão seus trabalhos anulados e receberão nota zero. 


