
  

Aula Prática
Estruturas, pregados para o trabalho com 

estruturas, seletores.



  

Objetivo

● Resolver problemas fazendo uso de estruturas.
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Punto de partida

● O que é uma estrutura?
● Uma estrutura é dado ou predicado?
● Qual é a sintaxe da estrutura?
● Quais são os predicados predefinidos pelo Prolog para o trabalho 

com estruturas?
● No que consiste o predicado functor?
● No que consiste o predicado arg?
● No que consiste o predicado univ?



  

Punto de partida

● O que é um seletor?
● Para que se usam os seletores?



  

Ejercicio 1



  

Exercicio 1

Dada a estructura familia, elabore las preguntas correspondientes 
para permitir recobrar la siguiente información:

a) Referir-se à família fox.

b) Alguma família com exatamente 3 filhos.

c) Existe alguma família onde o pai se nomeie Tom?

d) Quais são os filhos da família fox? 

e) O nome do primeiro filho da família fox.



  

Exercicio 2

Defina um predicado que dada uma estrutura devolva a lista de 
seus argumentos.



  

Exercicio 3

De uma família se têm como dados: o pai, a mãe e a lista de seus 
filhos. Tanto do pai, mãe e para cada um de seus filhos se 
conhece: nome, 1er sobrenome, 2do sobrenome, data de 
nascimento (dia, mês, ano) e sua situação trabalhista, esta última 
pode ser desempregado ou a lugar e o salário que recebe se 
trabalhar.
a) Defina o fato que permita representar a informação anterior.
b) Defina um predicado que verifique se a família Pérez existe ou 

não
c) Defina um predicado que devolva o nome e sobrenomes da 

mãe que tenha ao menos 3 filhos



  

Exercicio 4

Dado o Ex. 3 defina predicados que verifiquem se uma pessoa é:

a) Um pai de família

b) Uma mãe de família

c) Um filho



  

Exercicio 5

Dado o Ex. 2, defina os seletores seguintes:

a) Ano de nascimento de uma pessoa

b) Salário de uma pessoa

c) Marido e esposa de uma família

d) Primeiro filho de uma família

e) n-ésimo filho de uma família



  

Exercicio 5

f) Primeiro sobrenome de uma pessoa

g) Segundo sobrenome de uma pessoa

h) Nome de uma pessoa

i) Situação trabalhista de uma pessoa



  

Ejercicio 6

Usando os seletores anteriores interrogue:

a) Se Juan Pérez for o segundo filho do Raúl Pérez

b) Por todos os filhos nascidos em 1987

c) Por todos os nomes de algemas trabalhadoras

d) Por todos filhos os trabalhadores nascidos antes do 1960.



  

Exercicio 7

Conhece-se que uma árvore binária é um conjunto finito de nodos 
que cumpre que:

● O conjunto é vazio.
● O conjunto consta de uma raiz e exatamente 2 árvores binárias.

Suponhamos que temos a definição de uma árvore binária de inteiros 
no Prolog da seguinte maneira, utilizando a estrutura arvorebinario:

arvorebinario(1, esvazio, arvorebinario(2,esvazio,esvazio)).



  

Exercicio 7

Caso que existe uma base de dados (BD) conformada por um 
conjunto de feitos da forma existe(arvorebinario) onde arvorebinario 
tem a forma definida no enunciado da pergunta:

Implemente um predicado que dado uma árvore binária S devolva a 
altura que tenha o mesmo.

Exemplo:

altura (arbolbinario(1, esvazio, arbolbinario(2,vacio,vacio,N))).

N=1.



  

Conclusiones
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