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1 Resumo
Deverá ser desenvolvida uma calculadora utilizando estruturas de pilhas.

2 Detalhes
Esse trabalho consiste na implementação de uma calculadora que tenha suporte às operações de adição, subtração,

multiplicação e divisão. A calculadora deverá ter suporte para que o usuário digite toda uma expressão utilizando os
seguintes símbolos:

• Algarismos de ‘0’ à ‘9’.

• Operadores de adição (‘+’), subtração (‘-’), multiplicação (‘*’), divisão (‘/’) e exponenciação (‘ˆ’).

• Parênteses (‘(’ e ‘)’) para possibilitar determinar ordem de execução de operadores.

A calculadora deverá receber a expressão e realizar o cálculo. Caso a expressão não esteja em uma forma válida, a
aplicação deverá exibir uma mensagem informando isso.

Para efetuar o cálculo, a expressão recebida pelo programa deverá estar na forma in-fixa. Assim, o programa DEVERÁ
converter a expressão para a forma pós-fixa e, em seguida, calcular a expressão nessa nova forma.

As duas etapas (conversão e cálculo) deverão ser realizadas com o uso de pilhas.
Vale ressaltar que a ordem de prioridade conhecida para a execução dos operadores deve ser mantida. Ou seja, adições

e subtrações possuem prioridade igual; multiplicações e divisões também possuem prioridades iguais, mas possuem prio-
ridade sobre adições e subtrações; exponenciações possui prioridade sobre adições, subtrações, multiplicações e divisões;
parênteses determinam ordem de execução das operações a despeito de quaisquer prioridades dos operadores.

O aluno é incentivado à criar interfaces gráficas ricas, como botões e campos de texto. Todavia, não é obrigatório.

2.1 Implementação
O programa deverá ser escrito em C++, preferencialmente (mas não obrigatório) compiláveis e executáveis em ambiente

Linux.
É permitido (e incentivado) o uso de interfaces gráficas ricas no desenvolvimento dos programas. Apenas como

referência, segue SUGESTÃO de como poderia ficar a interface gráfica do programa:

Figura 1: Calculadora

2.2 Execução
Será necessário executar o programa em horário de aula para que o professor possa avaliar a implementação dos

requisitos mencionados neste documento bem como sugerir melhorias até a data da entrega.



3 Entrega
O trabalho deverá ser entregue em duas etapas: a primeira é a entrega dos arquivos de código fonte via e-mail para o

endereço max.gontijo.oliveira@gmail.com com o seguinte assunto:

[CMP1054] Trabalho N1 - Aplicação de Pilhas - Calculadora

A segunda é a apresentação do trabalho em sala de aula diretamente para o professor.

3.1 Código fonte
Os arquivos de código fonte deverão ser compactados em um único arquivo (ZIP, RAR, 7Z, etc.) e enviados até a

data informada pelo professor em sala de aula.

3.2 Apresentação
Todos os alunos deverão apresentar o trabalho ao professor em sala de aula no dia informado em sala. Nenhum

trabalho deverá ser finalizado no dia/hora da aula.
A apresentação será realizada individualmente e irá considerar a capacidade do aluno de explicar todo o código

desenvolvido ou partes específicas determinadas pelo professor. Além disso, poderão ser solicitadas alterações no dia da
apresentação.

4 Avaliação
A avaliação será realizada em duas etapas: uma referente à entrega do programa; a outra referente à apresentação.
A entrega vai considerar o respeito ao prazo, o funcionamento do programa no dia da apresentação e, principalmente,

o uso correto de pilhas.
A apresentação vai considerar a explicação do aluno acerca do código desenvolvido e a capacidade de o aluno responder

perguntas sobre o código ou sobre os problemas atacados. O professor poderá ainda solicitar alterações no código que o
aluno deverá ser capaz de realizar.

Bônus: será concedido na nota do trabalho 1,0 ponto adicional para o programa que for construído utilizando alguma
interface rica (QT, GTK, OpenGL, etc.) e que estejam funcionando.
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