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INTRUÇÕES GERAIS – LER ATENTAMENTE 

• Esta atividade deve ser realizada individualmente; 

• Este trabalho deve ser feito utilizando a linguagem Python; 

• Todo o código deve ser colocado em um único arquivo, pois apenas um arquivo (.py) 

deve ser entregue; 

• Não compactar os arquivos no momento da entrega; 

• Os recursos adequados da linguagem devem ser utilizados; 

• A eficiência, clareza e coerência do código também serão avaliadas; 

• 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 pelo sistema pelo Sistema de Aplicação de Testes (SAAT) 

até a data definida pelo professor. Trabalhos enviados por e-mail ou por outros meios 

digitais (como o MS Teams) não serão considerados (veja instruções no final); 

Parte 1 

Implementar o TAD Lista em array utilizando as definições de classe e métodos 

apresentadas nos slides de aula “Módulo 4 – Listas em Array”. Devem ser implementadas 

todas as operações indicadas a seguir: 

• AddFirst – adiciona um elemento no início da lista 

• AddLast – 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) 

• Display – mostra na tela todos os itens da lista 

• AddSorted(item) – insere ordenadamente o item na lista 



 

Parte 2 

Depois de implementar o TAD Lista em array (parte 1), crie um programa que permita ao 

usuário inserir, remover ou consultar dados na lista. O programa deve exibir um menu com 

9 opções para que o usuário possa escolher a operação desejada. Utilize como base o trecho 

de código fornecido a seguir: 

# Criar aqui uma nova lista utilizando a classe implementada na parte 1 
opcao = 0 
while opcao != 9: 
    print("----- Menu de Opcoes -----"); 
    print() 
    print("[1] - Adicionar elemento no inicio") 
    print("[2] - Adicionar elemento no final") 
    print("[3] - Adicionar elemento ordenadamente") 
    print() 
    print("[4] - Remover elemento do inicio") 
    print("[5] - Remover elemento do final") 
    print("[6] - Remover elemento de uma dada posicao") 
    print() 
    print("[7] - Consultar se um dado elemento esta na lista") 
    print("[8] - Mostrar a lista") 
    print("[9] - Encerrar") 
    print() 
 
    opcao = int(input("Informe a opcao desejada: ")) 
    if opcao == 1: 
        item = int(input("Informe o valor a ser inserido no inicio: ")) 
        # inserir o item no inicio da lista usando o método apropriado 
 
    elif opcao == 2: 
        item = int(input("Informe o valor a ser inserido no final: ")) 
        # inserir o item no final da lista usando o método apropriado 
 
    ... 
 
    else: 
        print("Opcao invalida!") 

Entrega 

Um único arquivo .py, contendo as definições de classes e o programa principal, deve ser 

enviado pelo Sistema de Aplicação de Testes (SAAT) até a data limite indicada pelo 

professor. Não envie arquivos compactados ou outros arquivos do editor ou da IDE de 

desenvolvimento que não sejam o arquivo de código principal. 

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. 


