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Problema 1: Golfe

Arquivo: golfe.pas ou golfe.

Entrada: golfe.in

Sa��da: golf.out

Todos que querem aprender a jogar golfe se deparam om diversas esquisities

(omo qualquer jogo inventado pelos britânios). Uma dessas esquisities �e o

jeito de ontar o n�umero de taadas que um jogador preisou para oloar a

bola no burao. Existe um \par" para ada burao, e pratiamente todos os

resultados s~ao relativos ao par (o par �e o n�umero de taadas que um jogador

razo�avel preisa para oloar a bola no burao). Se o jogador preisar de uma

taada a menos que o par, dizemos que fez um \birdie". Se foram duas a menos,

ele fez um \eagle", três a menos \double eagle". Se ele preisar de uma a mais

que o par, fez um \bogey", duas a mais \double bogey". Al�em disso, as taadas

espetaulares em que o jogador aerta a bolinha na primeira taada reebem

o nome de \hole-in-one". Apesar de ser poss��vel preisar de mais do que duas

taadas aima do par, e existirem nomes para isso, vamos assumir que o jogador

trapaear�a e dir�a que fez um \double bogey".

Voê �e o \addy" do jogador (aquele que arrega os taos e anota os resultados)

e se onfunde todo om esses nomes. Assim, voê deve esrever um programa

que dado o \par" para um burao e o n�umero de taadas que o jogador preisou,

imprime o nome da jogada que fez o jogador. Assegure-se de que voê esrever�a

\hole-in-one" em uma jogada mesmo que ela tenha outro nome poss��vel.

Entrada

Em ada linha do arquivo de entrada est~ao dois n�umeros inteiros (p e s), o

primeiro om o \par" do burao e o segundo om o n�umero de taadas que o

jogador preisou, 3 � p � 5 e 1 � s < 20. Na �ultima linha do arquivo de entrada

teremos um burao om p = 0 que n~ao dever�a ausar nenhuma impress~ao na

sa��da.

Sa��da

Para ada teste da entrada voê dever�a imprimir uma linha om o n�umero do

burao (\Burao #1", \Burao #2", et). Na linha de baixo dever�a ter o nome

da jogada obtida (\Hole-in-one", \Par", et). Al�em disso dever�a haver uma

linha em brano depois de ada teste.

Exemplo

Entrada

5 3

3 1

4 7



0 0

Sa��da

Burao #1

Eagle

Burao #2

Hole-in-one

Burao #3

Double Bogey



Problema 2: Grego

Arquivo: grego. ou grego.pas

Entrada: grego.in

Sa��da: grego.out

Na maior parte das l��nguas existentes no mundo os textos s~ao esritos da es-

querda para a direita. Entretanto, existem outras l��nguas em que os textos s~ao

lidos e esritos da direita para a esquerda. Como um primeiro passo de um

tradutor autom�atio, voê deve esrever um programa que inverte ada frase da

entrada, alinhando �a direita para failitar a visualiza�~ao.

Entrada

O arquivo de entrada onsiste de uma linha ontendo o n�umero m�aximo de

arateres em uma linha do arquivo de entrada, seguido por diversas linhas que

dever~ao ser invertidas. O arquivo termina om um \end-of-�le".

Sa��da

Para ada linha do arquivo est�a dever�a ser impressa da direita para a esquerda,

alinhando �a direita (onforme o n�umero m�aximo de arateres por linha dado

na entrada).

Exemplo

Entrada

70

Esta frase deve fiar muito esquisita vista de tr�as para frente.

A de baixo, entretanto, nem tanto:

Soorram-me subi no ônibus em Marroos.

Sa��da

.etnerf arap s�art ed atsiv atisiuqse otium raif eved esarf atsE

:otnat men ,otnatertne ,oxiab de A

.soorram me subinô on ibus em-marrooS



Problema 3: Compato

Arquivo: ompato.pas ou ompato.

Entrada: ompato.in

Sa��da: ompato.out

Neste tempo da internet, onex~oes on line, email instantâneo, et, ainda existem

pessoas que preisam trabalhar om �opias em disquetes. A ada noite eles v~ao

para asa e ontinuam a trabalhar em seus arquivos. Para opiar seus arquivos

em disquete ele utiliza o seguinte proedimento:

1. Junta todos os arquivos em um grande arquivo SHAR.

2. Comprime o arquivo SHAR.

3. uuenode o arquio, que �e um jeito de quebr�a-lo em linhas bonitas de 62

arateres ada (inluindo o �m-de-linha).

4. Divide o arquivo \uuenodi�ado" em arquivos menores om 30000 ada

(que têm por volta de 1.86Mb).

5. Comprime ada arquivo e o oloa sozinho em um disquete.

O proedimento sempre funiona, j�a que 1.86Mb de texto uuenodi�ado, depois

da ompress~ao abe om folga em um disquete 1.44Mb.

Com a ompress~ao o tamanho do arquivo ai pela metade, e ao rodar o \uuen-

ode" ele rese de 50% (ada um arredondado para o inteiro mais pr�oximo).

Assim, dado o tamanho de um arquivo SHAR, queremos saber quantos disquetes

preisaremos usar.

Entrada

Cada linha da entrada ont�em um n�umero inteiro s,(0 � s � 1000000000). A

�ultima linha ont�em um zero, que n~ao dever�a ausar nenhuma sa��da.

Sa��da

Para ada linha, seu programa dever�a imprimir uma linha om o n�umero do

teste (\Teste #1", \Teste #2", et). Na linha seguinte voê dever�a imprimir

quantos disquetes s~ao neess�arios. Depois de ada teste dever�a haver uma linha

em brano.

Exemplo

Entrada

1000000

10000000

100000000

0



Sa��da

Teste #1

S~ao neess�arios 1 disquetes.

Teste #2

S~ao neess�arios 5 disquetes.

Teste #3

S~ao neess�arios 41 disquetes.



Problema 4: Bibliotea

Arquivo: biblio.pas ou biblio.

Entrada: biblio.in

Sa��da: biblio.out

O grande problema que oorre em biblioteas �e que os usu�arios di�ilmente

p~oem os livros de volta na estante no lugar orreto. Com isso, uma pr�atia

bastante omum para evitar maiores problemas �e pedir aos usu�arios que deixem

os livros onsultados sobre uma mesa, e ent~ao, um bibliote�ario o oloar�a na

posi�~ao orreta. Nosso objetivo �e tentar automatizar esta tarefa atrav�es de um

programa.

Quando um usu�ario retira ou retorna um livro, o omputador mant�em um re-

gistro deste fato. Periodiamente os bibliote�arios pedem ao programa quais os

livros que foram devolvidos e est~ao na mesa para serem guardados. Os livros

est~ao ordenados nas prateleiras pelo autor e (no aso de v�arios livros do mesmo

autor) t��tulo. Para ada livro a ser devolvido �a prateleira seu programa deve dar

instru�~oes sobre ao lado de qual obra o livro deve ser guardado na prateleira.

A entrada

Iniialmente �e dado o aervo da bibliotea, om um livro em ada linha, sem

qualquer ordem. Para ada livro �e dado o nome dele entre aspas seguido pela

palavra \por" e o autor do livro. No �nal do aervo oorre uma linha om a

palavra \END". Cada t��tulo e autor têm no m�aximo 80 arateres e n~ao ontêm

arateres estranhos (omo " por exemplo).

Depois do aervo segue uma s�erie de registros de livros emprestados e devolvidos

al�em de requisi�~oes de arruma�~oes das prateleiras. Cada ordem oorre em uma

linha no seguinte formato:

EMPRESTA \t��tulo"

DEVOLVE \t��tulo"

ARRUMA

A seq�uênia �e terminada pela palavra \END".

A sa��da

Cada vez que a palavra \ARRUMA" aparee na entrada, os livros na mesa ser~ao

arrumados. Para isso uma seq�uênia de instru�~oes s~ao impressas na sa��da, uma

por linha, no formato:

Coloque \t��tulo 1" depois de \t��tulo 2"

ou, no aso espeial de ser o primeiro livro a ser guardado

Coloque \t��tulo 1" na primeira posi�~ao

No �nal das instru�~oes deve oorrer a palavra \END" indiando ao bibliote�ario

que as instru�~oes terminaram.



Exemplo

Entrada

"Meu p�e direito" por Silva, J.

"Algoritmos intrinados" por Silva, J.

"A Linguagem de Programa�~ao C" por Kernighan, B. e Rithie, D.

"Programa�~ao Sistem�atia" por Wirth, N.

END

EMPRESTA "Algoritmos intrinados"

EMPRESTA "A Linguagem de Programa�~ao C"

DEVOLVE "Algoritmos intrinados"

DEVOLVE "A Linguagem de Programa�~ao C"

ARRUMA

END

Sa��da

Coloque "Algoritmos intrinados" ap�os "Meu p�e direito"

Coloque "A Linguagem de Programa�~ao C" na primeira posi�~ao


