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Problema 1: Pirâmide

Arquivo: piramide. ou piramide.pas

Entrada: piramide.in

Sa��da: piramide.out

Os segredos das pirâmides vêm instigando ientistas e m��stios h�a s�eulos, dan-

do asas �a imagina�~ao das pessoas. Uma dessas uriosidades s~ao os hamados

n�umeros piramidais. Dizemos que um n�umero inteiro �e piramidal se for igual

�a soma de três n�umeros primos onseutivos. Assim, por exemplo, o n�umero

15 �e piramidal, pois 15 = 3 + 5 + 7. O n�umero 10 tamb�em �e piramidal, j�a que

10 = 2 + 3 + 5. O n�umero 23 �e piramidal, pois 23 = 5 + 7 + 11.

Neste programa voê reeber�a uma seq�uênia de n�umeros inteiros maiores que 0,

terminada por um zero, e dever�a veri�ar se ada um dos n�umeros da seq�uênia

�e ou n~ao piramidal.

Entrada

A entrada �e omposta por uma seq�uênia de n�umeros inteiros positivos, ada

um maior que 0 e menor que 10000, ada um deles em uma linha. Na �ultima

linha haver�a um zero.

Sa��da

Para ada linha da entrada voê dever�a imprimir uma linha na sa��da, oloando

a mensagem O numero : : : e piramidal ou O numero : : : nao e piramidal.

A linha om o n�umero 0 n~ao deve ausar nenhuma impress~ao.

Exemplo

Entrada

15

7

6

97

0

Sa��da

O numero 15 e piramidal

O numero 7 nao e piramidal

O numero 6 nao e piramidal

O numero 97 e piramidal



Problema 2: Presentes

Arquivo: presente. ou presente.pas

Entrada: presente.in

Sa��da: presente.out

Este problema envolve determinar, de um grupo de amigos que est~ao se presen-

teando, quanto a mais ada pessoa d�a do que reebe (ou vie-versa para aqueles

que vêem presentear om inismo).

Neste problema ada pessoa oloa de lado algum dinheiro para presentear al-

guns de seus amigos no grupo. Este dinheiro �e dividido de forma igual entre

todos os presentes que a pessoa dar�a.

Entretanto, em qualquer grupo de amigos, algumas pessoas s~ao mais generosas

que outras e algumas pessoas têm mais dinheiro que outras.

Dado um grupo de amigos, o dinheiro que ada um do grupo gastou om presen-

tes, e uma (sub)lista de amigos que ada um presentear�a, voê deve esrever um

programa que determina quanto a mais (ou a menos) ada pessoa do grupo deu

do que reebeu. Note que o valor de todos os presentes dados s~ao inteiros. Cada

pessoa d�a a mesma quantidade inteira de dinheiro a ada amigo que presenteia,

e d�a o m�aximo poss��vel.

A entrada

A entrada �e uma seq�uênia de grupos de pessoas. Cada grupo onsiste de muitas

linhas:

� o n�umero de pessoas no grupo,

� a lista de nomes das pessoas do grupo,

� uma linha para ada pessoa do grupo, om o nome desta pessoa, a quan-

tidade de dinheiro que ela tem para presentear, o n�umero de pessoas que

ela presenteou e o nome dos amigos que ela presenteou.

Todo nome �e formado por uma �unia palavra, s�o usa letras min�usulas e n~ao

possui mais que 12 letras. Dinheiro �e um inteiro positivo menor que 2000. Todo

grupo tem pelo menos uma pessoa. A entrada onsiste de um ou mais grupos e

�e terminada por um 0.

A sa��da

Para ada grupo de amigos, deve ser impressa uma linha para ada pessoa do

grupo. Cada linha deve onter o nome desta pessoa, seguido do ganho (ou

perda) l��quida da pessoa, ou seja, a diferen�a entre o que ela reebeu e o que

deu. Os nomes em um grupo devem ser impressos na mesma ordem em que

apareeram pela primeira vez na entrada.

A sa��da para ada grupo dever�a ser separada do pr�oximo grupo por uma linha

em brano.



Exemplo

Entrada

5

dave laura owen vik amr

dave 200 3 laura owen vik

owen 500 1 dave

amr 150 2 vik owen

laura 0 2 amr vik

vik 0 0

3

liz steve dave

liz 30 1 steve

steve 55 2 liz dave

dave 0 2 steve liz

0

Sa��da

dave 302

laura 66

owen -359

vik 141

amr -150

liz -3

steve -24

dave 27



Problema 3: Robô

Arquivo: robo. ou robo.pas

Entrada: robo.in

Sa��da: robo.out

A id�eia deste problema �e seguir os passos de v�arios robôs que se movem em um

mundo formado por uma grade retangular. Uma posi�~ao do robô onsiste de uma

oordenada da grade (um par de inteiros: oordenada x seguida por oordenada

y) e uma dire�~ao (N, S, E, W para norte, sul, leste e oeste). Uma instru�~ao

�e uma string das letras \L", \R" e \F" que representam respetivamente as

instru�~oes:

� L = Esquerda: o robô vira 90 graus para a esquerda e �a parado;

� R = Direita: o robô vira 90 graus para a direita e �a parado;

� F = Para frente: o robô se move uma posi�~ao na dire�~ao atual e mant�em

a mesma dire�~ao.

A dire�~ao norte orresponde �a dire�~ao que vai do ponto (x; y) para o ponto

(x; y + 1) da grade. A dire�~ao leste orresponde �a dire�~ao que vai do ponto

(x; y) para o ponto (x+ 1; y) da grade.

Como a grade �e retangular e limitada, um robô que se move para fora da fronteira

�e perdido para sempre. Entretanto, robôs perdidos deixam um perfume que

pro��be outros robôs de a��rem fora do mundo pelo mesmo ponto da grade. O

perfume �e deixado na �ultima posi�~ao da grade que o robô oupou antes de

desapareer. Uma instru�~ao de mover para fora do mundo de um ponto da

grade de onde algum robô anteriormente foi perdido �e simplesmente ignorada

pelo robô atual, independente da orienta�~ao que tinha o robô que se perdeu

anteriormente.

Dadas as dimens~oes de uma grade retangular, uma seq�uênia de posi�~oes de

robôs e instru�~oes, voê deve esrever um programa que determina a posi�~ao

�nal de ada robô.

Entrada

A primeira linha da entrada s~ao as oordenadas superior direita do mundo

retangular, a oordenada inferior esquerda �e (0,0).

O resto da entrada onsiste de uma seq�uênia de posi�~oes de robôs e instru�~oes

(duas linhas por robô). Uma posi�~ao onsiste de dois inteiros espei�ando as

oordenadas iniiais de um robô e uma dire�~ao (N,S,E,W), todos separados por

espa�os em uma linha. Uma instru�~ao para o robô �e uma string de letras \L",

\F" e \R" em uma linha.

Cada robô �e proessado seq�uenialmente, ou seja, a exeu�~ao das instru�~oes de

um robô termina antes de iniiar as instru�~oes do pr�oximo robô.

A entrada termina om um \end-of-�le".



Voê pode assumir que todas as posi�~oes iniiais dos robôs est~ao dentro dos

limites da grade espei�ada. O valor m�aximo para qualquer oordenada �e 50.

Sa��da

Para ada posi�~ao/instru�~ao de robô da entrada, a sa��da dever�a indiar a posi�~ao

�nal da grade e dire�~ao do robô. Se um robô se perde, a palavra LOST dever�a

ser impressa depois da �ultima posi�~ao e dire�~ao.

Exemplos

Entrada

5 3

1 1 E

RFRFRFRF

3 2 N

FRRFLLFFRRFLL

0 3 W

LLFFFLFLFL

Sa��da

1 1 E

3 3 N LOST

2 3 S

Entrada

0 0

0 0 E

RF

0 0 N

FFFFFF

Sa��da

0 0 S LOST

0 0 N



Problema 4: Panqueas

Arquivo: pank. ou pank.pas

Entrada: pank.in

Sa��da: pank.out

Dada uma pilha de panqueas, voê deve esrever um programa que india omo

a pilha pode ser ordenada de forma que a maior panquea est�a no fundo e a

menor panquea est�a no topo. O tamanho de uma panquea �e dado pelo seu

diâmetro. Todas as panqueas de uma pilha têm diâmetros diferentes.

A ordena�~ao da pilha �e feita atrav�es de uma seq�uênia de \giros" (ips) de

panqueas. Um giro onsiste em inserir a esp�atula entre duas panqueas em

uma pilha e girar (reverter) todas as panqueas que est~ao em ima da esp�atula

(revertendo a subpilha). Um giro �e espei�ado dando a posi�~ao da panquea

da subpilha que ser�a revertida (em rela�~ao �a pilha ompleta). A panquea do

fundo da pilha inteira tem posi�~ao 1 e a panquea do topo de uma pilha om n

panqueas tem posi�~ao n.

Uma pilha �e espei�ada dando o diâmetro de ada panquea da pilha na ordem

em que as panqueas apareem.

Por exemplo, onsidere as três pilhas de panqueas abaixo (nas quais a panquea

8 est�a no topo da pilha mais �a esquerda):

8 7 2

4 6 5

6 4 8

7 8 4

5 5 6

2 2 7

A pilha mais �a esquerda pode ser transformada na pilha do meio fazendo a

opera�~ao ip(3). A pilha do meio pode ser transformada na pilha �a direita

atrav�es do omando ip(1).

A entrada

A entrada onsiste de uma seq�uênia de pilhas de panqueas. Cada pilha on-

sistir�a de 1 a 30 panqueas e ada panquea ter�a um diâmetro inteiro entre 1

e 100. A entrada �e terminada por \end-of-�le". Cada pilha �e dada atrav�es de

duas linhas. Na primeira linha se enontra o n�umero de panqueas da pilha e,

na segunda linha, as panqueas, om a panquea do topo da pilha apareendo

primeiro nesta linha, a panquea do fundo apareendo por �ultimo, e todas as

panqueas separadas por um espa�o.

A sa��da

Para ada pilha de panqueas, a sa��da dever�a eoar a pilha original em uma

linha, seguida por uma seq�uênia de \ips" que resultam numa pilha de pan-

queas ordenadas de tal forma que a panquea de maior diâmetro est�a no fundo



e a de menor diâmetro no topo. Para ada pilha, a seq�uênia de \ips" dever�a

ser terminada por um zero (indiando que n~ao s~ao mais neess�arios \ips").

Uma vez que a pilha esteja ordenada, nenhum \ip" deve ser feito.

Exemplo

Entrada

3

4 6 8

5

5 4 3 2 1

5

5 1 2 3 4

Sa��da

4 6 8

0

5 4 3 2 1

1 0

5 1 2 3 4

1 2 0



Problema 5: M��ssil

Arquivo: missil. ou missil.pas

Entrada: missil.in

Sa��da: missil.out

O Departamento de Defesa ameriano est�a terminando os testes preliminares

de um novo m��ssil defensivo hamado \the ather" que �e apaz de intereptar

diversos m��sseis vindos ao mesmo tempo. Os militares reputam que o \ather"

�e um exelente m��ssil defensivo. Ele pode se mover para frente, para o lado

e para tr�as muito rapidamente, e pode intereptar um m��ssil inimigo sem ser

destru��do. Mas o m��ssil tem um grande problema. Embora ele possa ser lan�ado

para atingir qualquer eleva�~ao iniial, ele n~ao tem energia para ir mais alto do

que o �ultimo m��ssil que ele intereptou.

Os testes feitos pelo Depto. de Defesa foram simula�~oes por omputador de

ondi�~oes de batalha e ataque hostil. Como eram testes preliminares, as simu-

la�~oes testavam somente a apaidade do ather se mover vertialmente. Em

ada simula�~ao atiravam ontra o ather uma seq�uênia de m��sseis hostis que

vinham em intervalos �xos de tempo. A �unia informa�~ao que o ather tinha

era a seq�uênia de m��sseis e a altura de ada um deles.

O resultado de ada teste �e o n�umero total desses m��sseis que foram interep-

tados pelo ather naquele teste.

O esrit�orio geral quer ter erteza de que os testes simulados foram su�ientes,

dadas as restri�~oes do ather. Voê deve esrever um programa que, dados

diversos testes om seq�uênias de m��sseis, imprime o n�umero m�aximo de m��sseis

que o ather pode intereptar. Para ada m��ssil hostil, o ather pode inter-

ept�a-lo se e somente se uma destas ondi�~oes estiver satisfeita:

� o m��ssil hostil �e o primeiro a ser intereptado neste teste; ou

� o m��ssil foi disparado depois que o �ultimo m��ssil foi intereptado e ele n~ao

est�a mais alto do que o �ultimo m��ssil que foi intereptado.

Entrada e Sa��da

A entrada de qualquer teste �e uma seq�uênia de um ou mais inteiros n~ao nega-

tivos, todos eles menores ou iguais a 32767, representando ada um a altura de

um m��ssil hostil. O �ultimo n�umero em ada seq�uênia �e um -1, que signi�a o

�m dos dados daquele teste em partiular e n~ao �e altura de um m��ssil. O �m

dos dados �e dado pelo n�umero -1 no in��io de uma seq�uênia, e n~ao deve ser

onsiderado omo um teste em separado.

A sa��da para ada teste onsiste do n�umero do teste (Teste #1, Teste #2, et)

e o n�umero m�aximo de m��sseis hostis que o ather poderia possivelmente inter-

eptar neste teste. O n�umero m�aximo aparee depois de uma mensagem. Deve

existir pelo menos uma linha em brano na sa��da entre dois testes suessivos.



Nota: Esperaremos 2 minutos at�e interromper a exeu�~ao de um programa.

Seu programa dever�a exeutar ada teste neste tempo. O n�umero de m��sseis de

um dado teste pode ser grande (at�e 50).

Exemplo

Entrada

389

207

155

300

299

170

350

158

65

-1

20

23

34

21

-1

30

21

30

25

30

10

-1

-1

Sa��da

Teste #1:

numero maximo de intereptaoes: 6

Teste #2:

numero maximo de intereptaoes: 2

Teste #3:

numero maximo de intereptaoes: 4



Problema 6: Fatorial

Arquivo: fatorial. ou fatorial.pas

Entrada: fatorial.in

Sa��da: fatorial.out

A express~ao N !, que se lê \N fatorial", denota o produto dos primeiros N

n�umeros inteiros maiores que 0, (suponha N > 0). Assim, por exemplo, 1! = 1,

2! = 2, 3! = 6, 4! = 24, 5! = 120, e assim por diante.

Voê deve esrever um programa que alula o �ultimo d��gito diferente de zero

de qualquer fatorial, para 0 < N < 10000. Por exemplo, se o seu programa

reeber omo entrada o n�umero 5, deve devolver o �ultimo d��gito n~ao nulo de 5!,

que �e 2.

Entrada

A entrada �e uma seq�uênia de n�umeros inteiros maiores que 0 e menores que

10000, ada um em uma linha. Na �ultima linha da entrada dever�a estar um

zero.

Sa��da

Para ada n�umero da entrada, seu programa deve imprimir exatamente uma

linha om o valor da entrada ajustado �a direita (oupando portanto as olunas

de 1 a 5). As olunas 6 a 8 devem onter \-> ". A oluna 9 deve onter o

�ultimo d��gito n~ao nulo de N !.

Exemplo

Entrada

1

2

26

125

3125

9999

0

Sa��da

1-> 1

2-> 2

26-> 4

125-> 8

3125-> 2

9999-> 8


