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Instruções

• A competição tem duração de 5 horas;

• Faltando 1 hora para o término da competição, o placar será congelado, ou seja, o placar não

será mais atualizado;

• Faltando 15 minutos para o término da competição, os times não receberão mais a resposta

de suas submissões.

• A entrada de cada problema deve ser lida da entrada padrão (teclado);

• A sáıda de cada problema deve ser escrita na sáıda padrão (tela);

• Siga o formato apresentado na descrição da sáıda, caso contrário não é garantido que seu

código será aceito;

• Na sáıda, toda linha deve terminar com o caracter ‘\n’;

• O nome do arquivo de códigos em Java deve ser exatamente como indicado abaixo do nome

de cada problema. Para C/C++ é recomendado usar o nome indicado;

• Para códigos em Java, o nome da classe principal deve ser igual ao nome do arquivo.

Respostas das submissões

Not answered yet - Paciência

YES - Código aceito. Parabéns!

NO

Compilation error Erro de compilação

Wrong answer Errado. Pode tentar de novo.

Time limit exceeded
Seu programa demora muito para

dar a resposta (certa ou errada)

Runtime error
Erro em tempo de execução (ex.:

segmentation fault)

Problem name mismatch Leia as duas últimas instruções

Presentation error
Não está imprimindo no formato

exigido no enunciado

If possible, contact staff
Não sei, você conseguiu fazer algo

inesperado
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Problema A: Renzo e o artefato perdido

Arquivo: artefato.[c|cpp|java]

Após desvendar os mistérios da decoração capicuânica em rúınas tailandêsas, o famoso pesquisa-

dor Renzo “el intrépido” Morales está em busca de um artefato Sioux. Acredita-se que tal artefato

se perdeu há muito tempo durante as disputas entre os Sioux e os colonos norte-americanos.

Renzo acredita que na verdade o artefato foi escondido dos norte-americanos e após uma longa

busca encontrou pistas para sua localização. As pistas encontradas são dois mapas antigos da

região que hoje é conhecida como Rapid City. Ambos os mapas têm formato retangular e mostram

exatamente a mesma região, mas um está em escala maior que o outro. Renzo notou que os cantos

do mapa menor estão numerados de 1 a 4 e no interior do mapa maior existem quatro pontos

numerados de 1 a 4 formando um retângulo exatamente do tamanho do mapa menor.

Sendo um ex́ımio resolvedor de problemas, o famoso pesquisador logo chegou a conclusão de

que deve-se colocar o mapa menor sobre o maior de forma que as marcações numéricas coincidam.

Considerando que os mapas estão no plano cartesiano com a origem no canto inferior esquerdo

do mapa maior, o local onde se encontra o artefato deve corresponder a um ponto do plano que

representa a mesma localização em ambos os mapas.

Para ajudar Renzo a encontrar esse precioso artefato histórico, escreva um programa que en-

contre um desses pontos.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros H e W , indicando a altura e a largura do mapa. As linhas

seguintes contém quatro pares de valores xi, yi, um par por linha, indicando as coordenadas do mapa

menor, começando pelo seu canto inferior esquerdo (referente à orientação original), seguido pelo

inferior direito, superior direito e por último o canto superior esquerdo. As coordenadas serão

dadas com exatamente 8 casas decimais. É garantido que a razão entre as escalas do mapa menor

e maior está entre 0.01 e 0.99, inclusive.

Sáıda

Imprima uma única linha contendo dois valores xp, yp: as coordenadas do ponto correspondendo

à localização do artefato nos dois mapas. Serão tolerados erros absolutos ou relativos de até 10−4.

Se existir mais de um ponto posśıvel, qualquer um será aceito. É garantido que pelo menos um

existe.

Restrições

• 10 ≤ H ≤ 103

• 10 ≤W ≤ 103

• 0 < xi < W

• 0 < yi < H
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Exemplos

Exemplo de entrada

10 20

8.00000000 4.00000000

12.00000000 4.00000000

12.00000000 6.00000000

8.00000000 6.00000

Sáıda para o exemplo de entrada

10.000000 5.000000

Exemplo de entrada

10 10

5.00000000 4.50000000

2.50000000 4.50000000

2.50000000 7.00000000

5.00000000 7.00000000

Sáıda para o exemplo de entrada

4.000000 6.000000

4



Problema B: Búfalos

Arquivo: bufalos.[c|cpp|java]

Todos os times participantes da Final Mundial de 2017, em Rapid City, foram convidados a um

passeio no Parque de Custer State, para que se relaxem um pouco antes da prova final. O Parque de

Custer State é casa para várias espécies de animais selvagens, incluindo ovelhas, ant́ılopes, cervos,

alces, coiotes e muitos outros animais, incluindo búfalos.

Búfalos gostam de andar em fila. Muitas famı́lias de búfalos andam na mesma fila, mas estas

nem sempre estão em posições adjacentes. Porém, búfalos da mesma famı́lia sempre ficam na

mesma ordem relativa na fila; um búfalo mais velho sempre fica na frente de um búfalo mais novo,

para protegê-lo em caso de perigo. Perceba que, como podem ter muitas famı́lias diferentes em

uma fila, a fila não está necessariamente ordenada por idade.

Seja b = (b1, . . . , bN ) uma fila de búfalos, onde bi é a idade do i-ésimo búfalo. Você pode assumir

que dois búfalos em uma fila sempre têm idades diferentes. Dizemos que uma sequência de ı́ndices

(i1, . . . , iL) é uma posśıvel famı́lia de tamanho L, se 1 ≤ i1 < . . . < iL ≤ N e bi1 > bi2 > . . . > biL ,

ou seja, existe a possibilidade que os búfalos com ı́ndices i1, . . . , iL estejam na mesma famı́lia. O

tamanho familiar de uma fila é o tamanho da maior posśıvel famı́lia naquela fila.

Enquanto seu time faz um tour pelo parque, vocês avistam uma fila de N búfalos. Ao ver os

búfalos, o instrutor do passeio propõe o seguinte problema: “De quantas formas é posśıvel reordenar

os búfalos da fila de forma que o tamanho familiar da fila não seja 3 nem 4?”. Em seguida seu

treinador, Stefano “o nadador” Spinnato, disse: “Eu não consigo diferenciar os problemas fáceis

dos dif́ıceis”, e escreve a solução num pedaço de papel. Você se sente desafiado e quer resolver o

problema também.

Entrada

Um único inteiro N , o número de búfalos na fila.

Sáıda

Imprima um inteiro, a resposta ao problema. Como esse número pode ser muito grande, imprima

ele módulo 109 + 7.

Restrições

• 1 ≤ N ≤ 60

Exemplos

Exemplo de entrada

1

Sáıda para o exemplo de entrada

1

Exemplo de entrada

2

Sáıda para o exemplo de entrada

2
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Exemplo de entrada

3

Sáıda para o exemplo de entrada

5

Exemplo de entrada

4

Sáıda para o exemplo de entrada

14
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Problema C: As rúınas de Cahokia

Arquivo: cahokia.[c|cpp|java]

Cahokia é a área de uma antiga civilização ind́ıgena localizada no estado de Illinois. Ela é

de grande importância para o entendimento da história de América do Norte. Cahokia estava

composta de 120 montes originais no local, 80 deles perduram até o dia de hoje. Dentre esses

montes encontra-se o “Monks Mound”, que é o maior monumento feito de terra em toda América

do Norte. Recentemente, um grupo de arqueólogos da organização de Investigadores de Mistérios

Extraordinários (IME) tem descoberto passagens secretas no subsolo ao redor do Monks Mound.

Devido à grande importância desta descoberta, o IME tem chamado a um dos seus membros

mais renomeados, Marcio “o imprescind́ıvel” Himura. Depois de ter mergulhado pelos mares da

Tailândia, Marcio tem voltado ao trabalho e deseja descobrir os mistérios de Cahokia. Para poder

chegar na parte mais profunda do Monks Mound, os membros do IME precisam passar por uma

sala particular. Esta sala pode ser modelada como uma grid de dimensões H × W metros. A

particularidade desta sala é que, no momento em que alguém entrar nela, as paredes do lados leste

e oeste começam a mover-se uma em direção à outra até que colidem. Marcio acha que isso foi

feito para impedir que intrusos roubem os tesouros que se escondem mais adiante.

Cada parede é representada por uma sequência de inteiros a1, a2, . . . , aH , tal que ai é a largura

(em metros) da parede na i-ésima linha. Marcio sabe que cada parede se move com uma velocidade

constante de 1 m/s. A figura a seguir mostra (a) a configuração inicial dada no exemplo de entrada

(as paredes são representadas pelos quadrados cinza), e (b) a colisão das paredes após um segundo.

Marcio está interessado em saber, dada a configuração inicial da sala, em quanto tempo as

paredes colidem após alguém entrar nela. Esta informação é de vital importância para que o

Marcio determine uma estratégia que permita atravessar essa sala. Ele reconhece seu potencial,

por isso ele pediu sua ajuda para resolver este problema.

Entrada

A entrada é composta por três linhas. Na primeira linha há dois inteiros H e W separados

por um espaço em branco. A segunda linha e terceira linha descrevem as paredes leste e oeste,

respetivamente. Cada uma dessas linhas é composta por H inteiros, digamos a1, a2, . . . , aH , que

representam a largura da parede como descrito no enunciado.
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Sáıda

Um único número que representa em quanto tempo as duas paredes colidem. Erros absolutos

de até 10−9 serão tolerados.

Restrições

• 2 ≤ H ≤ 105

• 4 ≤W ≤ 105

• 1 ≤ ai ≤ 105

• Em cada linha, a soma das larguras das paredes é no máximo W

Exemplos

Exemplo de entrada

4 6

1 1 1 3

1 2 1 1

Sáıda para o exemplo de entrada

1.0

Exemplo de entrada

4 100

10 10 20 30

15 35 20 10

Sáıda para o exemplo de entrada

27.5

8



Problema D: Joias douradas de Black Hills

Arquivo: joias.[c|cpp|java]

Na cidade de Rapid City ficam as principais joalherias produtoras de joias conhecidas como

Black Hills gold jewelry, um produto muito popular entre turistas. As principais caracteŕısticas

dessas joias são os desenhos de folhas e cachos de uva que são feitos com ligas de ouro em tons

amarelado, esverdeado e rosado.

Planejando uma viagem para Rapid City em 2017, Nay Suames decide que quer comprar essas

famosas joias, mas não tem muito dinheiro para gastar. Pesquisando bastante, ele encontrou uma

joalheria que pretende fazer uma promoção no mês de maio, justamente no peŕıodo em que ele

estará na cidade. Quanta sorte!

A joalheria pretende vender as joias que foram produzidas com pequenos defeitos, em geral,

percept́ıvel apenas para os especialistas. As joias são separadas em N categorias diferentes de

defeitos. Mesmo que o defeito seja impercept́ıvel, a joalheria não pode cobrar o preço integral pela

joia e, portanto, dá um desconto proporcional ao defeito.

Sabendo da alta procura pelas joias com desconto, a joalheria criou um sistema para tentar ser

justa e ao mesmo tempo evitar que todos comprem apenas as joias mais baratas. Os compradores

devem formar uma fila e serão atendidos um de cada vez. Em sua vez, o comprador deve escolher

duas joias de categorias diferentes. Mais ainda, o comprador não pode escolher a mesma combinação

de categorias que um comprador anterior escolheu.

Nay pede sua ajuda para descobrir a quantidade mı́nima de dinheiro que ele precisa levar de

forma que seja garantido que ele consiga comprar duas joias diferentes sendo o K-ésimo comprador

na fila

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros, N e K, indicando a quantidade de categorias de defeitos

e a posição de Nay na fila. A próxima linha contém N inteiros a1, a2, · · · , aN , correspondendo ao

preços para cada categoria.

Sáıda

Imprima um único inteiro, a quantidade mı́nima de dinheiro para garantir que Nay consiga

comprar as joias.

Restrições

• 2 ≤ N ≤ 105

• 1 ≤ K ≤ N(N−1)
2

• 0 ≤ ai ≤ 109
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Exemplos

Exemplo de entrada

4 3

2 4 5 2

Sáıda para o exemplo de entrada

6

Exemplo de entrada

6 9

1 2 3 4 5 6

Sáıda para o exemplo de entrada

7
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Problema E: Ofensa Gratuita

Arquivo: ofensa.[c|cpp|java]

Donald Trump é uma pessoa terŕıvel. Dizem que ele não dorme a noite a não ser que ele tenha

ofendido alguém injustamente. Donald conhece N palavras horŕıveis e M palavras gentis. Para seu

próximo discurso, Trump quer comprimir as palavras horŕıveis para criar a palavra mais ofensiva

de todos os tempos, sem falar nenhuma palavra gentil.

Dizemos que uma palavra s contém uma palavra t, se s tem t como uma substring cont́ınua.

Trump quer criar a menor palavra que contém todas as N palavras horŕıveis que ele conhece, sem

conter nenhuma das M palavras gentis. Determine uma tal palavra.

Entrada

Na primeira linha dois inteiros N e M . Em cada uma das próximas N linhas, uma palavra

horŕıvel. Em cada uma das próximas M linhas, uma palavra gentil.

Sáıda

Se não é posśıvel criar tal palavra, imprima “-” em uma linha. Caso contrário, imprima uma

string, a resposta ao problema. Esta resposta só pode conter caracteres de a a j. Se houverem

múltiplas respostas, imprima qualquer uma.

Restrições

• 1 ≤ N + M ≤ 15

• N ≥ 1

• M ≥ 0

• Cada palavra é uma string de pelo menos 1 e no máximo 300 caracteres.

• Todas as strings são formadas por caracteres minúsculos de a à j

• A soma dos tamanhos de todas as strings é no máximo 300

Exemplos

Exemplo de entrada

3 0

hejja

gecab

jag

Sáıda para o exemplo de entrada

hejjagecab
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Exemplo de entrada

3 1

ababab

bababb

abbb

babbb

Sáıda para o exemplo de entrada

abbbabababb
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Problema F: Detector de metais

Arquivo: detector.[c|cpp|java]

Sabendo que a final mundial de 2017 será em Rapid City, Dakota do Sul, o coach do MaratonIME

decide visitar a cidade para conhecer o local da competição. A cidade está se preparando para

receber os melhores programadores do mundo. Para garantir a segurança do evento, detectores de

metais estão sendo instalados na entrada do centro de convenções que sediará a competição. Para

evitar longas esperas na fila, os seguranças foram instrúıdos a mandar toda pessoa que ativar o

detector de metais para o final da fila.

O coach notou que um dos detectores de metais estava com defeito e sempre era ativado alter-

nadamente. Isto é, a primeira pessoa passava sem ativar o detector de metais e a pessoa seguinte

o ativava. A terceira pessoa passava sem ativar e a pessoa seguinte o ativava, e assim por di-

ante. Dado que existem N pessoas na fila, o coach, que é o i-ésimo na fila, quer saber quando ele

conseguirá passar pelo detector de metais sem ativá-lo.

Entrada

A entrada começa com um número inteiro T , o número de casos de teste. Cada caso de teste

consiste de dois números inteiros, N e i, correspondendo ao número de pessoas na fila e à posição

do coach na fila, respectivamente.

Sáıda

Para cada caso de teste, imprima uma linha contendo um número inteiro j indicando que o

coach será a j-ésima pessoa a passar pelo detector de metais sem ativá-lo.

Restrições

• 1 ≤ T ≤ 103

• 1 ≤ N ≤ 109

• 1 ≤ i ≤ N

Exemplos

Exemplo de entrada

2

5 1

6 2

Sáıda para o exemplo de entrada

1

4
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Problema G: A Declaração da Independência

Arquivo: independencia.[c|cpp|java]

Em 1776, um Comitê de Cinco foi escolhido para escrever a Declaração de Independência dos

EUA, entre estes John Adams, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin. De 11 de Junho até 5 de

Julho eles trabalharam sem parar para escrever esse importante documento. A Declaração não foi

escrita corretamente na primeira tentativa, e muitas mudanças foram feitas. Como naquele tempo

não existiam utilitários tão bons quanto o git e controle de versão, eles tinham um jeito simples,

apesar de gastar muito tempo, de guardar versões antigas do documento.

Suponha que Thomas Jefferson queria adicionar uma linha à versão i do documento. Em vez

de mudar o documento da versão i, ele usaria uma máquina de cópia, uma máquina muito nova

na época, criada por James Watt, para copiar a versão i para uma nova folha de papel, e então

modificaria essa nova folha. Esse papel modificado seria então guardado para ser copiado no futuro.

Como toda modificação cria uma nova versão do documento, a k-ésima modificação cria a versão k

do documento. Você pode assumir que a versão 0 do documento é uma folha vazia.

Como tudo era escrito em tinta e o Comitê não gostava de se contradizer, cada modificação

podia apenas adicionar algumas linhas no final do documento, ou apagar algumas linhas no começo

do documento. Sua tarefa é simular a criação da Declaração da Independência. Cada linha é

representada por um número inteiro. Você precisa processar as seguintes operações:

• E v x — Copie a versão v do documento, e adicione a linha x ao final do documento copiado

• D v — Copie a versão v do documento, e remova a primeira linha do documento copiado

Operações são numeradas a partir do 1. A versão 0 do documento está vazia.

Entrada

Na primeira linha um inteiro Q, o número de operações. Cada uma das próximas Q linhas tem

uma operação, no formato dado no enunciado.

Sáıda

Para cada operação do tipo D, imprima a linha removida.

Restrições

• 1 ≤ Q ≤ 105

• Na i-ésima operação é garantido que 0 ≤ v < i

• Para toda operação do tipo E, x cabe em um inteiro com sinal de 32 bits

• Para toda operação do tipo D, é garantido que o documento não estará vazio durante a

remoção da primeira linha
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Exemplos

Exemplo de entrada

8

E 0 10

E 0 -10

D 2

D 1

E 2 5

D 5

D 6

D 2

Sáıda para o exemplo de entrada

-10

10

-10

5

-10
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Problema H: Divas do Pop

Arquivo: divas.[c|cpp|java]

Glauber “o beberrão” Sokolov, depois de participar de duas Finais Mundiais, decidiu abandonar

a Maratona e a programação competitiva, e seguir seu sonho de trabalhar com as divas do pop. Seu

primeiro emprego foi como um dançarino em um dos shows de Britney Spears, depois trabalhou

compondo músicas para Lana Del Rey. Ele também trabalhou com Rihanna, Shakira, e muitas

outras cantoras. Com o tempo, ele usou sua inigualada inteligência para subir ao topo, e se tornou

um produtor.

Cada música tem um atributo chamado qualidade, que depende de quão chiclete é a música,

quão comovente é a letra e quão dançável é a batida. Esse valor pode ser representado como um

número no intervalo [0,+∞]. Ao escolher as faixas para um álbum, a qualidade de um álbum é igual

à média glauberiana das qualidades de suas faixas. Se a1, . . . , aB são as qualidades das faixas, então

a média glauberiana do álbum é
√
a1 · a2 · . . . · aB. A qualidade de um álbum é bastante relacionada

com quanto o álbum venderá e como ele será visto pelos cŕıticos. Produtores normalmente não

conhecem exatamente a qualidade das músicas de seus cantores, mas Glauber não é um produtor

qualquer.

Glauber administra a Katy Perry e a Taylor Swift. Ambas as divas estão prestes a lançar

um novo álbum. Cada cantora tem uma coleção de músicas, e Glauber vai escolher uma ou mais

músicas dessa coleção para criar o álbum. Como as duas cantoras são muito boas, Glauber sabe que

a qualidade de suas músicas são inteiros maiores ou iguais a 1. Para evitar criar sangue ruim entre

elas, Glauber decide escolher álbuns com a mesma qualidade, para que a mı́dia não as compare e

diga que uma é melhor que a outra. Ele esqueceu como fazer isso desde que parou de programar,

você pode ajudá-lo?

Entrada

A primeira linha tem dois inteiros N e M , o tamanho da coleção de músicas de Taylor Swift e

Katy Perry, respectivamente. A segunda linha tem N inteiros a1, . . . , aN , as qualidades das músicas

de Taylor. A terceira linha tem M inteiros b1, . . . , bM , as qualidades das músicas de Katy.

Sáıda

Na primeira linha imprima “Y” se for posśıvel escolher os álbuns de tal forma, ou “N” caso

contrário. Se for posśıvel, imprima os tamanhos dos álbuns de Taylor e Katy em uma linha, e a

qualidade das músicas desses álbuns nas próximas duas linhas, no mesmo formato que a entrada. Os

valores para cada álbum podem ser imprimidos em qualquer ordem. Se houver múltiplas respostas,

imprima qualquer uma.

Restrições

• 1 ≤ N,M ≤ 16

• 1 ≤ ai, bj ≤ 109
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Exemplos

Exemplo de entrada

2 3

2 15

6 5 7

Sáıda para o exemplo de entrada

Y

2 2

2 15

6 5

Exemplo de entrada

3 5

2 3 5

7 11 13 17 19

Sáıda para o exemplo de entrada

N

18



Problema I: Protegendo o Central Park

Arquivo: parque.[c|cpp|java]

Um dos lugares mais visitados pelos turistas nos EUA é o “Central Park” na cidade de Nova

Iorque. Este parque é celebre por aparecer em diferentes filmes. Além disso, ele é um dos maiores

do mundo, sendo quase duas vezes maior (em área) que a cidade de Mónaco. O parque hospeda, no

seu interior, muitos monumentos e prédios como o Castelo Belvedere, os jardins Vitorianos, o teatro

Marionette, um zoológico, etc., que são uma atração para os visitantes e turistas diariamente. O

Central Park é administrado pelo “Central Park Conservancy” (CPC). O CPC é o encarregado de,

entre outras coisas, velar pela segurança e proteção do parque. Recentemente, o CPC tem registrado

um aumento na concorrência diária ao parque. Preocupados com a segurança dos visitantes e

turistas, o CPC tem escolhido alguns lugares, e caminhos que ligam esses lugares, que precisam ser

vigiados constantemente.

Devido ao tamanho do parque e a problemas orçamentários, o CPC está procurando uma

maneira de lograr isso sem gastar muitos recursos. Por essa razão, o CPC tem chamado um

especialista para resolver este problema, Marcel “o otimizador” Saito. Depois de estudar a situação

por um tempo, Marcel chegou à conclusão que a sua técnica mais célebre, a Separação Determinada

por Pares (SDP), resolverá o problema de forma ótima.

Considerando a informação dos lugares e dos caminhos que precisam proteção, a SDP consiste

em atribuir pares de caminhos aos guardas do parque, com as restrições que cada caminho deve

ser usado em um único par, e cada par de caminhos deve intersectar-se em um lugar comum. A

figura a seguir ilustra (a) o primeiro exemplo de entrada, e (b) uma forma de fazer a separação

determinada por pares (cada par de caminhos é representado por um tipo de linha diferente).

5

1

2

3

4

(b)

5

1

2

3

4

(a)

Você deseja impressionar a Marcel para que o aceite como disćıpulo, por isso se candidata para

criar um programa que ache tal separação. Depois de pensar um pouco, você acha que tal vez essa

separação não seja sempre posśıvel, e questiona o Marcel. Mas, Marcel fala: “Tudo está conectado

e temos sempre um número par de caminhos, claro que sempre é posśıvel!”. Você ainda não sabe

o porquê dessa afirmação, mas decide não contrariar mais o seu mentor e começar a trabalhar.

Entrada

Na primeira linha, tem-se dois inteiros N e M separados por um espaço em branco, que represen-

tam o número de lugares cŕıticos e o número de caminhos que ligam esses lugares, respectivamente.

Os lugares são numerados de 1 a N . Cada uma das próximas M linhas descreve um caminho.

Cada caminho é representado mediante dois inteiros, digamos u e v, separados por um espaço em
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branco. Os números u e v representam os lugares que esse caminho liga. É garantido que u 6= v,

que não existem múltiplos caminhos ligando os mesmos lugares, e que existe uma forma de ir de

um lugar a qualquer outro usando esses caminhos.

Sáıda

Na primeira linha, imprima o números de caminhos da separação, digamos K. Nas próximas K

linhas imprima os pares da separação, um por linha. Cada par de caminhos deve ser representado

por três inteiros separados por um espaço em branco. Esses inteiros devem ser impressos seguindo

o seguinte formato, “u v w”, onde (u, v) e (v, w) são os caminhos que compõem esse par. Observe

que é equivalente imprimir “u v w” ou “w v u”. Se existem múltiplas soluções qualquer uma delas

será aceita.

Restrições

• 3 ≤ N ≤ 104

• 2 ≤M ≤ 5 · 105, e M par

Exemplos

Exemplo de entrada

5 6

1 2

1 5

2 5

2 3

5 4

3 4

Sáıda para o exemplo de entrada

3

1 2 3

2 5 1

3 4 5
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Problema J: King of Tokyo

Arquivo: tokyo.[c|cpp|java]

King of Tokyo é um jogo de tabuleiro no qual cada jogador é um monstro tentando destruir

Tokyo, ou seus inimigos. No seu turno, o jogador rola 6 dados, e pode rerrolar (rolar novamente)

alguns desses dados para conseguir resultados melhores. Os dados são usados para atacar, ganhar

energia, curar vida ou ganhar pontos. King of Tokyo é muito famoso nos EUA. Um dia você estava

se relaxando no hotel da Final Mundial 2017 quando os funcionários do hotel desafiaram você e

outros competidores para um jogo de King of Tokyo. Você sabe que eles são muito bons nesse jogo,

por isso decidiu usar suas habilidades em programação para ganhar deles. Sua tarefa é implementar

um simples jogador de King of Tokyo que tenta acumular a maior quantidade de pontos, ignorando

energia e seus inimigos.

Os 6 dados que você rola são idênticos, cada um com 6 faces diferentes: 1, 2, 3, A, V, E. As

faces A, V e E não são usadas para pontos e seus efeitos devem ser ignorados neste problema. Os

pontos ganhos em uma rolagem de 6 dados é calculado da seguinte maneira: para cada 4 dados

com a mesma face para cima (dos tipos 1, 2 ou 3), você ganha uma quantidade de pontos igual o

número dessa face; e um ponto adicional por cada dado extra com a mesma face para cima.

Por exemplo, se representamos uma rolagem pelos valores das faces para cima desses 6 dados,

temos que 22231A vale 2 pontos, 2222VV vale 3 pontos, 112233 vale 0 pontos, 33333E e 222333

ambos valem 5 pontos. Um turno acontece da seguinte maneira. Seja K o número de rerrolagens

que você tem.

1. Role os 6 dados.

2. Escolha um subconjunto desses 6 dados, e rerrole os dados escolhidos. Você pode repetir esse

passo até K vezes.

Dada uma rolagem inicial obtida pelo Passo 1, e o número K de rerolagens permitidas, determine

o número esperado de pontos que você pode conseguir nesse turno se você jogar de forma ótima,

e imprima o primeiro subconjunto de dados (possivelmente vazio) que deve ser rerrolado para

conseguir esse valor esperado. Para indicar que um certo dado está nesse subconjunto, use o valor

da face para acima desse dado.

Entrada

Na primeira linha, um inteiro T , o número de casos de testes. As próximas T linhas começam

com um inteiro K e são seguidas por uma string de 6 caracteres representando as faces para cima

dos dados na primeira rolagem.

Sáıda

Para cada caso, imprima duas linhas. A primeira linha deve ter um inteiro, o número esperado

de pontos, se você jogar de forma ótima. O erro absoluto não deve exceder 10−4. A segunda linha

deve conter até 6 caracteres, o primeiro subconjunto de dados que você deve rerrolar para obter esse

valor ótimo. Imprima os valores das faces para cima desses dados em qualquer ordem. Se a jogada

ótima é não rerrolar nenhum dado, ou se K = 0, imprima “-”. Essa resposta será considerada

correta se, rerrolando esses dados, a pontuação esperada jogando de forma ótima a partir desse

ponto não difere da resposta correta por mais de 10−4.
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Restrições

• 1 ≤ T ≤ 500

• 0 ≤ K ≤ 4

• Cada caractere na string é um em 123AVE

Exemplos

Exemplo de entrada

3

0 112223

1 321321

4 EA2322

Sáıda para o exemplo de entrada

2.0000000000

-

1.7523148148

1122

3.5980742688

3EA
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Problema K: Monte Rushmore e Aniversários

Arquivo: aniversario.[c|cpp|java]

Depois de participar da Final Mundial de 2017, seu time decidiu ficar em Rapid City por mais

uma semana e visitar algumas atrações locais. Ao visitar o Monte Rushmore, onde estão esculpidas

as faces dos presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham

Lincoln, você se questiona qual é a chance de dois deles fazerem aniversário no mesmo dia. Depois

de uma busca rápida na internet, você descobre que Lincoln nasceu no dia 12 de fevereiro, e

Washington no dia 11 do mesmo mês. Por pouco!

Note que, em um grupo de quatro pessoas, a chance de duas delas ter aniversário no mesmo

dia é mais ou menos 1.6%. Mas seu companheiro de time te conta que, em um grupo de 23

pessoas aleatórias, a chance de um par delas ter aniversário no mesmo dia é maior que 50%! Isso

é interessante, mas se o ano tivesse um número diferente de dias, como esse número mudaria?

Dado N , o número de dias em um ano, determine o número mı́nimo de pessoas que precisam

estar em uma sala para que a chance de algum par delas ter aniversário no mesmo dia seja maior

que 50%. Você pode assumir que cada dia tem a mesma chance de ser o aniversário de alguém.

Entrada

A entrada tem um único inteiro N , o número de dias em um ano.

Sáıda

Imprima um único inteiro, a resposta do problema.

Restrições

• 1 ≤ N ≤ 103

Exemplos

Exemplo de entrada

365

Sáıda para o exemplo de entrada

23

Exemplo de entrada

666

Sáıda para o exemplo de entrada

31

23
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Problema L: O Problema da Mochila

Arquivo: mochila.[c|cpp|java]

Para se preparar para a Final Mundial de 2017 nos EUA, seu time participou de um acam-

pamento. Glauber “o beberrão” Sokolov foi o professor, e todos os times tiveram que responder

um questionário para que ele pudesse saber quais tópicos seria melhor ensinar. O primeiro dia era

introdutório e Glauber disse que revisaria tópicos que os times já conheciam. Ele disse “Percebi

que todos conhecem o Problema da Mochila muito bem, então aqui está um exerćıcio simples sobre

esse problema, uma aplicação direta: resolva o Problema da Mochila com repetições.”.

Mais formalmente, dados N tipos de itens, cada um com um peso e um valor, escolha alguns

itens de forma que a soma de seus pesos não seja maior que S, e a soma de seus valores seja máxima.

Você pode escolher qualquer número de items de cada tipo. Resolva o exerćıcio de Glauber.

Entrada

Na primeira linha dois inteiros N e S, o número de tipos de itens e o maior peso permitido.

Cada uma das próximas N linhas tem dois inteiros wi e ci, o peso e o valor do i-ésimo tipo de item.

Sáıda

Imprima um único inteiro, a soma dos valores dos itens escolhidos.

Restrições

• 1 ≤ N ≤ 103

• 1 ≤ wi ≤ 103

• 0 ≤ S ≤ 109

• 0 ≤ ci ≤ 109

Exemplos

Exemplo de entrada

3 100

14 5

13 2

5 1

Sáıda para o exemplo de entrada

35
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