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Introdução 

As estruturas de dados, são elementos essenciais para qualquer aplicação básica como 

Sistemas Operacionais, Banco de dados entre outros, esta presente no celular, em sistemas de 

logística, etc. Desta forma faz-se necessário a compreensão dos conceitos de Estrutura de 

dados. 

As estruturas de dados são formas de guardar, ordenar e restaurar informações, sendo fator 

de extrema importância para o funcionamento adequado de sistemas. 

Existe diversas estruturas de dados, entre elas, temos as estruturas básicas e as complexas, 

entre as estruturas básicas temos: 

Fila, Pilha, Lista etc 

Fila 

A fila é um tipo de estrutura de dados, que é semelhante a uma fila do mundo real. 

 

Na figura anterior temos uma fila do mundo real, no mundo computacional não é diferente, 

temos um item após o outro. 
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A fila é uma estrutura que trabalha com o sistema de FIFO (First In, First Out / Primeiro a 

entrar é o primeiro a saír) sendo utilizado para diversos fins como filas de impressão, fila de 

prioridades etc. 

Entre as funções da fila estão: 

Enfileirar/Enqueue: Ato de entrar com um novo item na fila, lembrando que o item sempre 

entra na ultima posição da fila. 

Desenfileirar/Dequeue: ato de sair da fila, lembramos que o item sempre sai no inicio da fila. 

Inicializa/init: Ato de inicializar a fila; 

ListaVazia/isEmpty: Verifica se a fila esta vazia; 

Tamanho/size/lenght: Verifica o tamanho da fila. 

Pilha 

A pilha é outra estrutura de dados básica, que permite organizar os dados, mas de forma 

diferente da fila, pois utiliza o conceito de LIFO (Last In, FIrst Out/Ultimo a entrar é o primeiro 

a sair), sendo semelhante a uma pilha de pratos. 

 

O funcionamento é simples, inserimos um novo item, um após o outro, mas na hora de retirar, 

o ultimo elemento deve ser retirado, como podemos observar: 
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As funções básicas são: 

Empilhar(Push): Ato de inserir um novo item na pilha; 

Desempilhar(pop): Ato de retirar o ultimo elemento da pilha; 

Inicializa/init: Ato de inicializar a pilha; 

ListaVazia/isEmpty: Verifica se a pilha esta vazia; 

Tamanho/size/lenght: Verifica o tamanho da pilha. 

 

Ordenação e pesquisa 

Existem métodos simples e métodos complexos de ordenação, os métodos simples: 

 mais eficientes para para pequenos conjuntos; 

 usam muitas comparações; 

 códigos pequenos; 

 códigos de fácil entendimento;  

Exemplos: 

 Selection Sort(Ordenação por seleção) 

 Insertion Sort(Ordenação por inserção) 

 Bubble Sort (Ordenação por troca) 

Métodos Eficientes ou Sofisticados: 

 indicados para conjuntos grandes; 

 usam menos comparações; 

 os códigos são grandes; 
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 alguns incluem conceito de recursividade, deixando-os mais complexos. 

 

Exemplos: 

1. Heap Sort(Ordenação por seleção em árvores)  

2. Shell Sort (Ordenação por inserção, vários segmentos) 

3. Quick Sort(Ordenação por troca/partição) 

 

Selection Sort 

O princípio básico desse método é sempre buscar o menor dos valores restantes e levá-lo às 

posições iniciais(ordenação crescente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma informação importante, a saber: 

 O primeiro passo é selecionar o menor valor da lista, se for uma ordenação crescente, 

armazenando sua posição. 

 Depois de verificar todos os elementos, o valor que esse encontra na posição indicada,  

será trocado com o valor da primeira posição. 

 Esse processo se repete até que a ordenação esteja completa, mas sempre buscando o 

menor. 

Insertion Sort 

O princípio básico desse método é considerar o vetor como dois subvetores, um ordenado e o 

outro, desordenado, buscando posicionar o elemento que se encontra no subvetor 

desordenado, no vetor ordenado. 



 

Uma informação importante, a saber: 

 Só ordena quando necessário. 

 Quando um elemento é inserido no vetor ordenado, todos os elementos maiores do 

que ele, são deslocados para a direita (nessa explicação, para baixo, mas o resultado é 

o mesmo). 

 É considerado o melhor dos três métodos estudados. 

Bubble Sort 

O princípio básico desse método é trocar  de posições todas vezes que forem encontrados 

valores de posições adjacentes  fora de ordem. 

 

Uma informação importante a saber 



 É o mais conhecido método. 

 Simples. 

 Muito lento. 

 É considerado o pior dos três estudados. 

Pesquisa 

Pesquisa sequencial é aquela que vai item por item, sem tem de estar ordenado a lista. 

Uma informação importante, a saber: 

 O vetor não precisa estar ordenado logo. 

 A busca é mais simples porque percorre-se o vetor pelo índice(deslocamento). 

 O melhor caso é quando o elemento procurado se encontra na primeira posição e o 

pior, na última. 

 Retorna a posição do elemento quando encontrado. 

 

Pesquisa binária, é uma pesquisa em que  se divide parte do que será pesquisado, tornando 

mais rápido a pesquisa, mas necessita que os itens estejam ordenados antes da pesquisa. 

Uma informação importante, a saber: 

 O vetor tem que estar ordenado. 

 Divide-se, sucessivamente, o vetor ao meio, comparando o elemento procurado com o 

elemento que se encontra na posição central, descartando metade do vetor. 

 É mais eficiente do que a busca sequencial. 

 


