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Problema 1: Piso

Arquivo: piso. ou piso.pas

Entrada: piso.in

Sa��da: piso.out

Uma empresa que trabalha om instala�~ao de pisos, freq�uentemente preisa

aplainar o imento sobre o qual as pe�as s~ao oloadas. Esta tarefa pode ser

feita om aux��lio de um tipo de prensa pesada e de dif��il desloamento. V�arias

pessoas trabalham na instala�~ao de um piso e, durante esse servi�o, algumas

delas neessitam de uma destas prensas para fazer um algum ajuste na instala�~ao

de um dos azulejos. Quando uma pessoa neessita de uma prensa, uma delas �e

levada �a posi�~ao onde a pessoa est�a. Obviamente, enquanto a prensa n~ao hega,

o trabalhador est�a parado, esperando.

Na tentativa de minimizar o tempo de espera dos trabalhadores, a empresa

pensou em uma regra de ontrole do movimento das prensa. A regra onsiste

no seguinte. Para ada requisi�~ao do uso de uma prensa, a que est�a mais pr�oxima

ao ponto de requisi�~ao �e esolhida para ser levada. Cada prensa �e identi�ada

por um n�umero de 1 a k e, em aso de haver duas prensas �a mesma distânia

do trabalhador que fez a requisi�~ao, a prensa de n�umero menor �e esolhida para

ser levada. Ap�os usar a prensa esta �e deixada nesta posi�~ao, esperando uma

poss��vel nova requisi�~ao para ent~ao ser transportada.

Voê deve esrever um programa que reebe o n�umero k de prensas, a posi�~ao

iniial de ada uma delas e uma sequênia de requisi�~oes. Seu programa deve

alular a distânia total perorrida pelas prensas para atender a estas requi-

si�~oes de aordo om a regra desrita aima.

Uma posi�~ao iniial onsiste de um par (x; y) de n�umeros reais, indiando um

ponto no plano. Uma requisi�~ao tamb�em onsiste de um par (x; y) de n�umeros

reais, para onde uma prensa deve ser levada.

Entrada

A primeira linha do arquivo de entrada ont�em o n�umero k de prensas. A seguir,

nas k pr�oximas linhas s~ao dadas as posi�~oes das k prensas. A partir da��, ada

linha ont�em a posi�~ao de uma requisi�~ao, at�e o �m do arquivo (end-of-file).

Sa��da

A sa��da onsiste de um �unio n�umero real: a distânia total perorrida pelas

prensas para atender a todas as requisi�~oes de aordo om a regra desrita

aima. Voê deve imprimir este n�umero om duas asas deimais.

Exemplo

Entrada



3

1 1

2 5

-1 0

3 4

0 0.5

1 1

-1 0

Sa��da

3.65



Problema 2: Bolihe

Arquivo: bolihe. ou bolihe.pas

Entrada: bolihe.in

Sa��da: bolihe.out

Bolihe �e um dos jogos mais divertidos que existem, j�a que n~ao exige grande

experiênia, for�a f��sia, aten�~ao ou dedia�~ao. Os resultados s~ao mais ou menos

aleat�orios, independentemente do jogador (j�a deu para pereber que n~ao me dou

muito bem no esporte, erto?). Um dos maiores desa�os do jogo (maior do que

derrubar os malditos pinos) �e desobrir omo marar orretamente os pontos.

Para fazer isso, em geral as asas de bolihe disp~oem de omputadores que fazem

as anota�~oes e mara�~oes automatiamente, e o resultado se torna um ompleto

mist�erio para todos os jogadores, que areditam no programa. Entretanto, as

regras para marar pontos s~ao bastante simples. Um jogo de bolihe �e omposto

de dez partidas. Em ada partida o jogador disp~oe de duas bolas para derrubar

os dez pinos. Se ele derrubar todos os pinos om a primeira bola fez um strike e o

n�umero de pontos que ele ganha nesta partida �e dado por dez mais o n�umero de

pinos que ele derrubar em suas duas pr�oximas bolas. J�a se o jogador onseguir

derrubar os dez pinos nas suas duas bolas, ele faz um spare, e o n�umero de

pontos na partida ser�a dado por dez mais o n�umero de pinos derrubados na

pr�oxima bola que ele arremessa. Caso o jogador derrube menos de dez pinos

om as duas bolas, o n�umero de pontos na partida ser�a dado pelo n�umero de

pinos derrubados. Note que a d�eima partida �e espeial. Se o jogador derrubar

todos os pinos na primeira bola, ter�a direito a jogar duas bolas extras. Sen~ao, se

ele �zer um spare (ou seja, derrubar os dez pinos na segunda bola) tem direito

a uma bola extra.

Sua tarefa �e fazer um programa que lê os resultados obtidos durante v�arios

jogos de bolihe, e dizer, para ada jogo, o n�umero de pontos que ada um dos

jogadores deste jogo fez.

Entrada

Cada um dos jogos �e omposto por diversas linhas. A primeira linha onter�a

o n�umero de jogadores neste jogo (0 < n � 6). A seguir, para ada jogador, �e

dada uma linha, om o seu nome (omposto de no m�aximo 10 letras min�usulas)

e os resultados deste jogador. A �ultima linha do arquivo onter�a um zero.

Sa��da

Para ada jogo voê dever�a imprimir a mensagem JOGO #1, JOGO #2, et, e a

seguir o n�umero de pontos que ada jogador fez (um jogador por linha). Dever�a

haver uma linha separando os resultados de ada jogo.



Exemplo

Entrada

3

dilma 1 1 0 0 2 1 0 3 10 10 10 10 0 0 0 0

arlinhos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

oelho 10 2 8 3 4 5 3 4 4 2 8 4 6 8 1 9 1 10 3 4

1

jose 7 3 10 10 10 10 0 0 0 0 0 4 8 1 9 0

0

Sa��da

JOGO #1

dilma fez 98 pontos

arlinhos fez 300 pontos

oelho fez 134 pontos

JOGO #2

jose fez 132 pontos



Problema 3: Agênia de Viagens

Arquivo: agenia. ou agenia.pas

Entrada: agenia.in

Sa��da: agenia.out

A estrat�egia da agênia de viagens USP Passeios para �ar mais onheida no

merado �e ofereer de gra�a informa�~ao para os turistas que est~ao estudando a

possibilidade de viajar de arro. Estes lientes em potenial podem telefonar pa-

ra a agênia e requisitar informa�~ao sobre o trajeto desejado; se a agênia disp~oe

de informa�~ao sobre tal trajeto ela determina os mapas rodovi�arios envolvidos

na viagem e os envia ao liente pelo orreio.

O esrit�orio da USP Passeios n~ao �e muito grande, portanto frequentemente a

agênia revisa o onjunto de trajetos para os quais se prop~oe a guardar infor-

ma�~ao. Os trajetos menos populares s~ao eliminados, e os mapas onsequente-

mente n~ao mais neess�arios desartados. Sua tarefa �e esrever um programa que

ajuda a USP Passeios nesta sua faxina peri�odia, ou seja, a partir das desri�~oes

dos trajetos dispon��veis e da lista de trajetos a serem eliminados, india quais

mapas podem ser desartados.

Entrada

A entrada �e omposta por uma seq�uênia de desri�~oes de trajetos (o n�umero

de trajetos �e menor que 100). Em seguida vem uma seq�uênia de trajetos a

serem eliminados:

<desriao do trajeto-1>

<desriao do trajeto-2>

...

<desriao do trajeto-n>

ELIMINA t1 t2 ... tk

onde

� a desri�~ao do trajeto-i �e formada pelo nome do trajeto (uma palavra,

ou seja, uma seq�uênia de arateres em que n~ao aparee um espa�o em

brano), o n�umero k (0 < k � 20) de mapas que omp~oem este trajeto

e uma lista de inteiros que identi�a os mapas, onde ada inteiro �e um

n�umero entre 0 e 35000;

� t1, t2, ..., tk s~ao nomes de trajetos.

Sa��da

A sa��da deve ser uma seq�uênia de inteiros representando a lista de mapas a

serem desartados. Se nenhum mapa pode ser desartado, a sa��da deve ser a

palavra NENHUM.



Exemplo 1

Entrada

otia 1 1

mairipora 3 1 2 4

axambu 3 3 2 5

ELIMINA otia mairipora

Sa��da

1 4

Exemplo 2

Entrada

rio-maravilha 3 10001 212 31400

beto-arrero 3 4 5 212

porto-seguro 6 1 2 3 6 700 10001

buzios 5 1 209 3 8 31400

ELIMINA rio-maravilha

Sa��da

NENHUM



Problema 4: Truo

Arquivo: truo.pas e truo.

Entrada: truo.in

Sa��da: truo.out

Organizar ampeonatos n~ao �e uma tarefa ompletamente trivial. Espeialmente

um ampeonato de truo, jogo onheido por suas regras estranhas e jogadores

mais estranhos ainda.

Depois de um longo ampeonato de truo, om v�arios jogos, a omiss~ao or-

ganizadora �ou na d�uvida sobre se havia ou n~ao um ampe~ao, ou mesmo se

as equipes podiam ser lassi�adas em alguma ordem (ainda que permitindo

empates). Neste ponto eles resolveram fazer um programa para soluionar o

problema.

Dados os resultados de diversas partidas entre as equipes onorrentes, o pro-

grama dever�a deidir se h�a ou n~ao uma lassi�a�~ao lara entre as equipes (even-

tualmente algumas empatadas), ou se esta lassi�a�~ao �e imposs��vel. Ao inv�es

de atribuir pontos para vit�orias (j�a que o n�umero de partidas de ada equipe

pode ser diferente), a omiss~ao organizadora resolveu que se uma equipe A ven-

eu a equipe B em uma partida, a lassi�a�~ao de A deve ser neessariamente

melhor do que a lassi�a�~ao de B.

Seu programa deve ler os resultados de v�arios ampeonatos de truo, determi-

nando, para ada um deles se h�a ou n~ao uma lassi�a�~ao (seguindo o rit�erio

da omiss~ao organizadora) e, aso haja, qual �e essa lassi�a�~ao.

Entrada

S~ao dados v�arios ampeonatos de truo. Cada ampeonato �e dado por v�arias

linhas. A primeira linha ont�em o n�umero de equipes partiipantes (0 < n � 10)

e o n�umero de jogos realizados por estas equipes (0 < m � 50). A seguir, vêm

os m resultados, ada um em uma linha, om um par i, j om o signi�ado de

que a equipe i ganhou o jogo de j. Ap�os o �ultimo ampeonato aparee um zero.

Sa��da

Para ada ampeonato voê dever�a imprimir uma mensagem om o n�umero do

ampeonato (CAMPEONATO #1, et). A seguir vem a lassi�a�~ao deste ampeo-

nato. Caso n~ao haja uma lassi�a�~ao poss��vel, seu programa dever�a impri-

mir a mensagem Nao ha lassifiaao possivel. Caso a lassi�a�~ao seja

poss��vel seu programa dever�a imprimir em ada linha a lassi�a�~ao (1. lugar,

2. lugar, et) e os n�umeros das equipes om tal lassi�a�~ao. Dever�a haver

uma linha em brano separando os ampeonatos.

Exemplo

Entrada



5 5

1 3

1 4

2 3

2 5

3 5

4 6

1 2

1 3

1 4

2 1

2 3

3 4

0

Sa��da

CAMPEONATO #1

1. lugar 1 2

3. lugar 3 4

5. lugar 5

CAMPEONATO #2

Nao ha lassifiaao possivel



Problema 5: Torres

Arquivo: torres. ou torres.pas

Entrada: torres.in

Sa��da: torres.out

Considere o problema de determinar o n�umero de maneiras de dispormos n tor-

res de um jogo de xadrez em um tabuleiro de dimens~ao n� n de tal forma que

quaisquer duas torres n~ao se ataquem. (Ou seja ada linha e ada oluna do

tabuleiro deve onter exatamente uma torre.) No tabuleiro teremos ainda algu-

mas posi�~oes proibidas que s~ao posi�~oes onde n~ao pode ser oloada nenhuma

torre. Para os tabuleiros da Figura 1 as posi�~oes hahuradas indiam posi�~oes

proibidas. Assim, por exemplo, no tabuleiro da Figura 1(a) existem 4 maneiras

1 2 3

1

2

3

1 2 3

1

2

3

1 2 3

1

3

2

(a) (c)(b)

4 5

4

5

Figura 1: Exemplos de tabuleiros om posi�~oes proibidas.

para dispormos 3 torres, as maneiras s~ao:

maneira 1: torres oloadas nas oordenadas (1,1), (2,3) e (3,2);

maneira 2: torres oloadas nas oordenadas (1,2), (2,1) e (3,3);

maneira 3: torres oloadas nas oordenadas (1,2), (2,3) e (3,1);

maneira 4: torres oloadas nas oordenadas (1,3), (2,1) e (3,2).

No tabuleiro da Figura 1(b) existem 0 (zero) maneiras de dispormos 3 torres.

Finalmente, no tabuleiro da Figura 1() existem 25 maneiras de dispormos 5

torres de tal forma que quaisquer duas n~ao se ataquem.

Entrada

A primeira linha do arquivo de entrada ont�em a dimens~ao do tabuleiro (voê

pode supor que a dimens~ao �e menor que 10). O resto do arquivo de entrada

ont�em uma lista de pares de n�umeros inteiros indiando as oordenadas das

posi�~oes proibidas, uma oordenada por linha do arquivo. O arquivo de entrada

�e terminado por um end-of-file.



Sa��da

A sa��da do seu programa deve ser a mensagem O numero de maneiras de

dispormos n torres no tabuleiro e k , onde n india a dimens~ao do tabu-

leiro e k india o n�umero de maneiras de dispormos n torres no tabuleiro de tal

forma que: (i) quaisquer duas n~ao se ataquem; (ii) nenhuma torre seja oloada

em uma posi�~ao proibida.

Exemplo

Entrada

3

2 2

Sa��da

O numero de maneiras de dispormos 3 torres no tabuleiro e 4.



Problema 6: Haras

Arquivo: haras. ou haras.pas

Entrada: haras.in

Sa��da: haras.out

Cavalos e avaleiros s~ao heios de manias. Nem sempre um avaleiro se adapta

�as arater��stias de um determinado avalo, tornando o par (ou onjunto, omo

se diz no esporte) um desastre em qualquer torneio. O dono do haras deve tentar

utilizar ao m�aximo seus avalos e avaleiros, de forma a n~ao ter nenhum par

inompat��vel. Muitas vezes n~ao �e poss��vel enontrar onjuntos adequados, se os

gostos dos avaleiros forem muito restritivos.

Sua tarefa ser�a, a partir dos dados de v�arios haras, determinar para ada um

deles onjuntos que devem partiipar dos torneios. Para ada haras s~ao dados

n avalos e n avaleiros, e os avalos que ada avaleiro poder�a montar. Voê

dever�a ent~ao imprimir (se existir) n onjuntos (ou seja, pares avaleiros, avalos)

em que os avalos designados para ada avaleiro est~ao entre os que ele poder�a

montar.

�

E laro que ada avalo (e avaleiro) dever�a apareer em exatamente

um onjunto, e o avalo designado deve estar entre as op�~oes do avaleiro.

A entrada

S~ao dados v�arios haras. Para ada haras �e dado o n�umero n (0 < n � 20) de

avalos e avaleiros deste haras. A seguir, para ada avaleiro �e dada uma linha

om o seu nome (omposto apenas por letras min�usulas), o n�umero de avalos

que ele pode montar e os nomes destes avalos (tamb�em ompostos apenas de

letras min�usulas). Ap�os os dados do �ultimo haras vir�a um zero.

A sa��da

Para ada haras voê dever�a imprimir uma linha identi�ando o mesmo (HARAS

#1, et). A seguir, dever�a vir ada um dos n onjuntos deste haras, um por

linha, om o nome do avaleiro seguido pela palavra monta e o nome do avalo

que ele dever�a montar. No aso de n~ao existirem n onjuntos adequados, seu

programa dever�a imprimir a mensagem Nao existem onjuntos adequados

para todos os avalos e avaleiros. Dever�a haver uma linha em brano

entre os resultados de ada haras.

Exemplo

Entrada

5

pessoa 3 sunshine bluesky ventania

jose 2 ventania aloha

arlinhos 1 sunshine

dilma 3 ventania aloha sunshine



oelho 2 aloha darkblue

4

pessoa 2 aloha bluesky

jose 2 bluesky aloha

arlinhos 1 bluesky

dilma 2 ventania sunshine

0

Sa��da

HARAS #1

pessoa monta bluesky

jose monta ventania

arlinhos monta sunshine

dilma monta aloha

oelho monta darkblue

HARAS #2

Nao existem onjuntos adequados para todos os avalos e avaleiros


