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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 sta↵
Não sei, você conseguiu fazer algo

inesperado
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Problema A: Comunicando o Tibete
Arquivo: tibete.[c|cpp|java]

Os Himalaias são a mais alta cadeia montanhosa do mundo (com montanhas que superam os

72000 metros de altura). Essa cadeia montanhosa, localizada na Ásia, atravessa os páıses de Butão,

China, Índia, Nepal e Paquistão. Na China, o Tibete é uma região delimitada pelos Himalaias.

O Tibete, que é a região mais alta sobre toda a terra, é uma região autônoma dentro da

República Popular da China. No Tibete encontram-se os templos budistas dos monges tibetanos,

que são visitados todos os anos por muitas pessoas do mundo inteiro. Para facilitar a comunicação

com o mundo exterior, a Administração Central Tibetana (ACT) deseja instalar antenas de ra-

diofrequência ao redor do Tibete. A ACT tem considerado N templos importantes onde deseja

instalar estas antenas. A Associação de Comunicação Mundial (ACM) foi contratada para fazer

a instalação e configuração das antenas nos templos do Tibete. A ACM encarregou o trabalho de

configuração das antenas ao seu engenheiro estrela Mashiro “o relâmpago” Sanae.

Mashiro, lendo um pouco da história e dos costumes dos monges tibetanos, encontrou um fato

curioso: os tibetanos têm especial consideração pelo númeroK. Tendo o mapa com a localização dos

N templos nas mãos, Mashiro percebeu que se ele fizer um passeio e andar por templos distintos até

retornar ao templo onde ele começou, o número de templos percorridos (incluindo o inicial) nunca

é da forma mK + 1, para algum inteiro não-negativo m. Ele ficou fascinado com essa descoberta,

e percebeu a importância do número K para os tibetanos. Mashiro sabe que na configuração das

antenas, templos considerados vizinhos devem receber frequências distintas para evitar problemas

de interferência. Tendo em mente essa restrição e sabendo da importância do número K para

os tibetanos, Mashiro deseja encontrar uma atribuição de frequências para as antenas que use no

máximo K frequências distintas, ou determinar que tal atribuição não é posśıvel.

Mashiro teve uma ideia para resolver o problema e já começou a escrever o código. Será que

você consegue resolver o problema antes que ele?

Entrada

A primeira linha contém três inteiros N , M e K, o número de templos, o número de caminhos

que ligam templos vizinhos e o número especial respeitado pelo povo tibetano, respectivamente.

Os templos são representados por números de 1 até N .

As próximas M linhas contêm dois inteiros distintos cada uma. Cada par de inteiros representa

dois templos considerados vizinhos. Dentre essas M linhas não existem duas linhas com o mesmo

par de inteiros.

Sáıda

Se não existir uma atribuição de frequências aos templos, imprima uma linha contendo “-1”

(sem aspas). Caso contrário, imprima N linhas. A i-ésima linha deve conter um único inteiro f

i

que representa a frequência atribúıda ao templo i (1  f

i

 K). Caso haja mais de uma solução,

qualquer uma será aceita.

Restrições

• 1  N  5 · 104

• 0  M  5 · 105
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• 1  K  N

• 1  f

i

 K

Exemplos

Exemplo de entrada

4 0 1

Sáıda para o exemplo de entrada

1

1

1

1

Exemplo de entrada

3 3 3

1 2

2 3

1 3

Sáıda para o exemplo de entrada

1

2

3

Exemplo de entrada

3 2 1

1 2

2 3

Sáıda para o exemplo de entrada

-1
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Problema B: Construindo um Bianzhong
Arquivo: bianzhong.[c|cpp|java]

Um dos instrumentos musicais mais peculiares da antiga cultura chinesa é o Bianzhong. Este

instrumento é composto de sinos de bronze pendurados em uma estrutura de madeira, onde são re-

picados usando um martelo. Junto com outros instrumentos, o Bianzhong formou parte importante

de diferentes rituais praticados nos tempos antigos na China.

Os sinos do Bianzhong (ou sinos zhong) têm duas caracteŕısticas que os diferenciam dos sinos

normais. A boca de cada sino tem forma eĺıptica (e não circular, como é o usual). Isso permite ao

sino a capacidade notável de produzir dois tons musicais diferentes (representados pelos caracteres

‘+’ e ‘�’) dependendo do lugar onde é repicado. Atualmente, seu uso tem se tornado cada vez mais

frequente nos concertos musicais.

A empresa IME (Instrumentos Musicais Esotéricos) comprou em um leilão um conjunto de N

sinos zhong de tamanhos diferentes. Agora, ela quer construir um Bianzhong a partir desses sinos.

Os sinos comprados pelo IME tem a seguinte peculiaridade: o i-ésimo sino têm uma força sonora

de valor i, para i = 1, 2, . . . , N . Já foi constrúıdo o suporte de madeira para os sinos. O último

passo para terminar o Bianzhong é determinar para cada sino em qual das duas tonalidades ele

deve ser repicado.

O IME gostaria de ter um Bianzhong com uma configuração equilibrada, ou seja, a força sonora

total dos sinos na tonalidade ‘+’ deve ser igual à força sonora total dos sinos na tonalidade ‘�’.

Consideramos a força sonora total de um conjunto de sinos como a soma das forças sonoras dos

sinos no conjunto. O IME gostaria de contar com a sua ajuda para encontrar uma configuração

equilibrada e, assim, terminar a construção do Bianzhong.

Entrada

A entrada consiste de um único inteiro N , o número de sinos comprados pelo IME.

Sáıda

Se não for posśıvel encontrar uma configuração equilibrada dos sinos, imprima “-1” (sem aspas).

Caso contrário, a sáıda deve conter uma linha com N caracteres s1, · · · , sN , sendo s

i

a tonalidade

do i-ésimo sino (‘+’ ou ‘�’). Caso exista mais de uma configuração posśıvel, imprima qualquer

uma delas.

Restrições

• 1  N  106

Exemplos

Exemplo de entrada

4

Sáıda para o exemplo de entrada

-++-
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Exemplo de entrada

5

Sáıda para o exemplo de entrada

-1
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Problema C: Coprimos
Arquivo: coprimos.[c|cpp|java]

A. Tuttu (um descendente distante de W. Tutte) é um matemático jovem com um futuro

promissor. Quando criança, ele era muito sozinho, já que não tinha irmãos nem primos. Um

dos seus primeiros presentes de natal foi um livro de teoria dos números. Por isso, ele se focou

em estudar esta matéria desde criança. Como não tinha primos, ele ficou muito interessado em

coprimos*, mas não conseguiu resolver o seguinte problema e precisa da sua ajuda:

Dada uma sequência de N inteiros positivos, queremos responder M perguntas. Cada pergunta

consiste de dois ı́ndices da sequência e queremos saber se existe um par de números primos entre

si e que estejam entre os dois ı́ndices da sequência.

Entrada

Na primeira linha serão dados os números N e M separados por um espaço. Na segunda linha

serão dados N inteiros positivos a1, a2, . . . , aN separados por um espaço. Em seguida, haverá M

linhas, cada uma com dois inteiros ` e r, separados por um espaço, indicando uma pergunta.

Sáıda

Para cada uma das perguntas você deve imprimir “S” (sem aspas) caso exista um par de números

coprimos e que estejam entre os dois ı́ndices (inclusive), ou “N” caso contrário.

Restrições

• 2  N  5 · 104

• 1  M  2 · 105

• 1  a

i

 5 · 105, 1  i  N

• 1  ` < r  N

Exemplos

Exemplo de entrada

5 3

6 15 10 6 7

1 3

2 4

4 5

Sáıda para o exemplo de entrada

N

N

S
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Exemplo de entrada

6 4

39 78 143 26 22 70

2 5

3 6

4 6

1 5

Sáıda para o exemplo de entrada

N

S

N

S

Nota

*Dois números são chamados coprimos (ou primos entre si) quando o maior divisor comum

entre eles é o número 1.
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Problema D: Sistema de Informação Geográfica
Arquivo: sig.[c|cpp|java]

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) estão se tornando cada vez mais importantes e úteis

no nosso dia a dia. Estes sistemas são utilizados na defensa nacional dos páıses, na análise de dados

de saúde pública, na arqueologia e até na climatologia. Na China, estes sistemas estão mudando

a maneira como as empresas analisam e planejam estratégias de negócio. Esse desenvolvimento

trás consigo um maior investimento na pesquisa e inovação relacionadas a essas tecnologias. Por

tal motivo, a Associação Chinesa de Sistemas de Informação Geográfica (ACSIG) está procurando

estudantes para trabalhar em projetos relacionados com estas tecnologias.

A ACSIG sabe que, em 2018, as mentes jovens mais brilhantes do planeta se reunirão em Beijing

para disputar a Final Mundial da ACM ICPC. Devido à tradição e o renome do evento, a ACSIG

quer recrutar alguns desses competidores para fazer parte dos futuros projetos do grupo. Agora,

eles estão planejando os problemas que usarão no processo de recrutamento. Um dos problemas

propostos é o seguinte.

Dado o mapa de certa região geográfica e a subdivisão dessa região em sub-regiões, queremos

encontrar um retângulo que contém em seu interior todos os pontos que definem a subdivisão.

Agora, definimos o problema mais formalmente. Considere que o mapa é o plano cartesiano usual,

e a subdivisão do plano é dada por um conjunto de M retas. Queremos encontrar o retângulo com

lados paralelos aos eixos de menor área que contém todos os vértices da subdivisão (os pontos de

interseção do conjunto de retas). Considere que os pontos na fronteira do retângulo também fazem

parte de seu interior.

A ACSIG gostaria de testar seus conhecimentos, e pediu para você resolver este problema.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N , o número de retas que definem a subdivisão. A i-

ésima das seguintes N linhas contém dois números reais m

i

e b

i

. Estes números representam a

reta m

i

· x� b

i

. É garantido que nesse conjunto de retas há ao menos um par que se intersectam.

Sáıda

Imprima uma linha contendo quatro números reais x
`

, y

`

, x

r

, y

r

, onde (x
`

, y

`

) são as coordena-

das do extremo inferior esquerdo do retângulo e (x
r

, y

r

) são as coordenadas do extremo superior

direito do mesmo. Serão tolerados erros absolutos ou relativos de até 10�4.

Restrições

• 1  N  105

• 0 < |m
i

|  107

• 0  |b
i

|  107
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Exemplos

Exemplo de entrada

2

0.444444 -9.0000

-0.125 -11.0000

Sáıda para o exemplo de entrada

3.51220 10.56098 3.51220 10.56098

Exemplo de entrada

5

-0.4444 -9.0000

-0.1250 -11.0000

0.5000 -7.0000

-0.5000 -2.0000

-0.2000 -5.0000

Sáıda para o exemplo de entrada

-125.89928 1.72668 16.36661 64.94964

Exemplo de entrada

6

3 5

3 9

3 15

3 19

-2 3

-2 -6

Sáıda para o exemplo de entrada

0.40000 -9.40000 5.00000 1.60000
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Problema E: Trabalho em equipe
Arquivo: equipe.[c|cpp|java]

Um dos valores aos quais a Maratona de Programação dá maior importância é o trabalho em

equipe. Desde sua concepção, a ACM ICPC se distinguiu de outras competições de programação

por ser uma competição onde o trabalho em equipe desempenha um papel determinante.

A Universidade de Beijing, sede da Final Mundial do próximo ano, está planejando as atividades

de lazer dos participantes. Eles querem preparar jogos que sirvam para mostrar a importância do

trabalho em equipe e permitam que os estudantes de diferentes partes do mundo se conheçam e

façam novas amizades. Um dos membros da organização tem pensado no seguinte jogo.

Em uma quadra esportiva temos várias equipes formadas por N pessoas cada uma. Grosseira-

mente, o objetivo de cada equipe é o seguinte: começando em um extremo, cada equipe deve levar

todos os seus membros ao outro extremo da quadra. A equipe vencedora é aquela que realizar o

processo no menor tempo.

Agora, explicamos mais formalmente como funciona o jogo. Considere que a equipe começa no

extremo A e deve levar todos os seus membros ao extremo B. Repetimos o seguinte procedimento:

1. Enquanto houver membros da equipe no extremo A,

• Se há somente um integrante, ele vai sozinho.

• Caso contrário, dois integrantes da equipe devem amarrar uma das suas pernas com uma

corda e ir até B.

2. Quando chega(m) em B, eles se desamarram (se for o caso).

3. Se ainda existirem membros no extremo A, algum integrante que está em B deve voltar para

A com a corda.

A organização deseja que, ao formar as equipes, nenhuma tenha muita vantagem sobre a outras.

Por isso, ela encarregou a você a seguinte tarefa. Dados os tempos em segundos que os integrantes

de uma equipe levam para ir de um extremo para o outro, encontrar o tempo mı́nimo necessário

para que a equipe leve todos seus integrantes do extremo A ao extremo B. Considere que quando

dois integrantes fazem o trajeto amarrados, o tempo da dupla é o máximo entre os tempos dos

integrantes da dupla.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N , o número de integrantes da equipe. A linha

seguinte contém N inteiros t

i

, o tempo em segundos que o i-ésimo integrante leva para ir de um

extremo ao outro.

Sáıda

Imprima um único inteiro indicando o tempo mı́nimo necessário para que toda a equipe chegue

ao extremo B.

Restrições

• 1  N  105

• 1  t

i

 109

11



Exemplos

Exemplo de entrada

3

30 40 50

Sáıda para o exemplo de entrada

120

Exemplo de entrada

4

10 20 50 100

Sáıda para o exemplo de entrada

170

Nota

No primeiro exemplo, o processo pode ser realizado em 120 segundos da seguinte maneira:

1. O primeiro e segundo membros vão de A para B em 40 segundos.

2. O primeiro membro volta para o extremo A em 30 segundos.

3. O primeiro e terceiro membros vão de A para B em 50 segundos.

Esta não é a única solução que realiza o processo neste tempo, mas nenhuma outra resulta num

tempo inferior a 120 segundos.
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Problema F: Marcando o alvo
Arquivo: alvo.[c|cpp|java]

Ficar muito tempo sentado na frente do computador não faz bem a saúde. Pensando nisso,

os treinadores do MaratonIME resolveram incentivar os competidores a praticar esportes além de

treinarem para a Maratona de Programação. Para não ficar na mesmice dos esportes tradicionais,

foram adquiridos kits de arco e flecha.

No entanto, percebeu-se que muita gente aparecia nos treinos apenas para atirar flechas. Para

garantir um mı́nimo de interesse em programação, só poderia praticar o arco e flecha quem imple-

mentasse um programa que recebe as coordenadas de 3 flechas e marca a pontuação final. O alvo

é composto de dez ćırculos concêntricos e de raios proporcionais, isto é, o menor tem raio R, o se-

gundo tem raio 2R, o terceiro tem raio 3R e assim por diante. O ćırculo de menor raio corresponde

a 10 pontos e o de maior a apenas 1 ponto. Uma flecha que acerta a fronteira entre dois ćırculos

ganha a maior pontuação deles.

Para não perder sua chance de participação na maratona de programação, escreva tal programa.

Entrada

A entrada é composta por uma linha contendo um número inteiro R, indicando o raio do menor

ćırculo do alvo. Em seguida, três linhas contendo pares de inteiros, x e y, correspondendo ao local

do alvo acertado por cada flecha. O centro do alvo se encontra na coordenada (0, 0).

Sáıda

A sáıda é composta por um único número inteiro, a pontuação final.

Restrições

• 1  R  102

• �103  x, y  103

Exemplos

Exemplo de entrada

1

0 0

0 1

0 0

Sáıda para o exemplo de entrada

30
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Exemplo de entrada

2

0 0

0 2

0 3

Sáıda para o exemplo de entrada

29
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Problema G: Quebrando o império
Arquivo: imperio.[c|cpp|java]

O pequeno Carlitos “o curioso” Nunes está estudando a história da China na escola. Mais

especificamente, a época conhecida como a “Era de Ouro” da China. A prova de história está

chegando, e ele decidiu fazer algumas anotações para ajudá-lo na hora de estudar. Ele escreveu o

seguinte:

A Era de Ouro (600 - 1600 d.C) é um peŕıodo da história onde a China foi governada pela

dinastia Tang (618-906 d.C) e a dinastia Song (960-1279 d.C). Ela se caracteriza pelo final das

guerras internas, e por um desenvolvimento tecnológico (aparição do chá, os explosivos, a bússola

e a impressão) e comercial enormes.

O crescimento no comércio aconteceu durante o governo da dinastia Song. Para favorecer a

troca de produtos entre as cidades daquela época, o imperador Taizu de Song criou muitas vias

entre as cidades que compunham o império. Por um lado, através dessas vias se podia chegar de

qualquer cidade a qualquer outra. Por outro, eram tantas as vias que interligavam o império que

se acreditava no seguinte. Dadas quaisquer quatro cidades, digamos A, B, C e D, tinha-se que:

d(A,B) + d(C,D)  max{d(A,C) + d(B,D), d(A,D) + d(B,C)},

onde d(U, V ) denota o menor número de vias que devemos passar para ir de U a V .

A Era de Ouro acabou com a invasão dos Mongóis à China em 1279 e com o estabelecimento

da dinastia Yuan.

Temendo a revolta do povo chinês, Gengis Khan repartiu as cidades do império entre os coman-

dantes do seu exército. A repartição foi feita de tal forma que cada comandante era responsável

por um subconjunto de cidades que não tinham vias que as ligassem entre si. Além disso, cada

cidade pertenceria a exatamente um único general.

Carlitos ficou muito curioso em saber como Gengis Khan poderia ter feito tal repartição, e

quantos comandantes, no mı́nimo, deveria ter seu exército. Carlitos quer resolver esse enigma

antes de viajar para Foz de Iguaçu de férias, você pode ajudá-lo?

Entrada

A primeira linha é composta de dois inteiros N e M , o número de cidades e de vias no império

chinês, respectivamente. As M linhas seguintes contêm dois inteiros u e v, representando as cidades

ligadas por uma via. Não existem duas vias ligando o mesmo par de cidades.

Sáıda

Imprima um inteiro, que representa o menor número de comandantes necessários para realizar

a repartição do império.

Restrições

• 1  N  5 · 104

• 2  M  5 · 105

• 1  u, v  N, u 6= v
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Exemplos

Exemplo de entrada

3 3

1 2

1 3

2 3

Sáıda para o exemplo de entrada

3

Exemplo de entrada

5 4

1 2

1 3

1 4

1 5

Sáıda para o exemplo de entrada

2
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Problema H: Programando um robô
Arquivo: robos.[c|cpp|java]

Na última conferencia mundial de robôs que aconteceu na China o ano passado, se mostraram

as mais recentes inovações com respeito a estas máquinas. Desde robôs que são capazes de fazer

retratos de uma pessoa até robôs que conseguem jogar em equipe uma partida de futebol.

Nós queremos programar um robô, mas não tão sofisticado. Ele somente aceita dois comandos:

• Anda(k): anda k passos para frente

• ViraParaDireita(): vira 90 graus para direita.

Inicialmente, queremos programar os movimentos desse robô. Para isso desejamos que você im-

prima uma sequência de comandos que realiza a seguinte ação: dadas duas coordenadas cartesianas

origem e destino, e a direção (norte, sul, leste ou oeste) para a qual o robô está virado na origem,

imprima uma sequência de comandos que leve o robô da origem até o destino.

Como nós, na Maratona, sempre estamos preocupados com a eficiência, desejamos que a

sequência seja a menor posśıvel.

Entrada

A entrada consiste em uma linha com uma par de inteiros indicando a coordenada de origem,

x

o

e y

o

, seguido por um caractere indicando uma direção (N para norte, S para sul, E para leste ou

O para oeste). A linha seguinte contém um par de inteiros indicando a coordenada de destino, x
d

e y

d

.

Sáıda

Imprima na primeira linha da sáıda o menor tamanho de uma sequência de comandos que levam

o robô da origem até o destino. Nas linhas seguintes, imprima uma destas sequências. Imprima

um comando por linha. Para o comando Anda(k) imprima “A k” (sem as aspas). Para o comando

ViraParaDireita() imprima “D”.

Caso exista mais de uma sequência de instruções correta, qualquer uma delas será aceita.

Restrições

• 0  x

o

, y

o

 5 · 105

• 0  x

d

, y

d

 5 · 105

Exemplos

Exemplo de entrada

15 2 E

7 9

Sáıda para o exemplo de entrada

5

D

D

A 8

D

A 7
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Exemplo de entrada

0 0 N

0 12

Sáıda para o exemplo de entrada

1

A 12
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Problema I: Protegendo a Grande Muralha
Arquivo: muralha.[c|cpp|java]

A China é uma páıs com uma rica história, com registros escritos desde o ano 1500 a.C. Dentre

as suas cidades, uma que guarda grande parte dessa história é sua capital Peking. Esta cidade é

visitada anualmente por muitos turistas que procuram conhecer lugares como o Templo do Céu,

a ponte Lugou, a Floresta de Pagoda Yinshan ou a Cidade Proibida. Porém, um dos seus pontos

tuŕısticos mais imponentes, pela sua extensão e história, é a Grande Muralha.

Peking será a sede da Final Mundial da ACM ICPC 2018, e um dos lugares escolhidos para

fazer as atividades em grupo é a Grande Muralha. A organização da Final Mundial na China deseja

que essa edição seja uma das melhores da história. Por tal motivo, desde agora estão planejando as

atividades e coordenando coisas como a segurança dos participantes durante as atividades grupais

ao redor da cidade. A organização encarregou o dif́ıcil trabalho de planejar a segurança da Grande

Muralha ao Marcel “o otimizador” Saito.

A organização pode contratar agentes de N grupos de segurança, numerados de 1 a N . Ela

pode contratar um número qualquer de agentes (possivelmente zero) de cada grupo. Além disso,

a organização atribuiu a cada um desses grupos um valor de segurança, ou seja, cada agente do

i-ésimo grupo fornece um valor de segurança B

i

. O objetivo de Marcel é montar um plano de

contratação dos agentes de segurança de forma a maximizar o valor total de segurança, que é a

soma dos valores de segurança dos agentes contratados.

Por outro lado, a organização informou a Marcel que cada grupo tem sua própria forma de

trabalhar e isso pode gerar conflitos. Por tal motivo, o plano de contratação deve satisfazer um

conjunto de M restrições. A j-ésima restrição é definida por três inteiros L
j

, R
j

e C

j

, que indicam

o seguinte: a soma do número de agentes contratados dos grupos de L

j

a R

j

deve ser no máximo

C

j

.

Agora, Marcel tem todos os dados necessários para gerar um plano de contratação ótimo e

honrar o seu apelido. Este parece um problema interessante, por isso queremos que você o resolva

também.

Entrada

A primeira linha contém dois inteirosN eM . A segunda linha contémN inteiros, B1, B2, . . . , BN

,

onde B
i

representa o valor de segurança dos agentes do i-ésimo grupo. As seguintesM linhas contêm

a informação de cada uma das restrições. A j-ésima dessas M linhas contém três inteiros L

j

, R
j

e C

j

. Considere que cada grupo aparece em pelo menos uma das M restrições.

Sáıda

Imprima um inteiro, o valor total de segurança dado por um plano de contratação ótimo.

Restrições

• 1  N  200.

• 1  M  4000.

• 0  B

i

 2000.

• 1  L

j

 R

j

 N.
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• 0  C

j

 106.

Exemplos

Exemplo de entrada

4 5

5 12 10 6

2 4 1

1 4 1

3 4 1

1 1 1

1 2 1

Sáıda para o exemplo de entrada

12

Exemplo de entrada

2 1

12 4

1 2 2

Sáıda para o exemplo de entrada

24
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Problema J: Decifrando Oráculos
Arquivo: oraculo.[c|cpp|java]

China é considerada precursora da matemática na Ásia. Os matemáticos chineses desenvolveram

um sistema binário, e tinham noções de álgebra, trigonometria e geometria. Os registros mais

antigos sobre a matemática chinesa remontam à dinastia Shang (1600–1050 a.C). Os matemáticos

daquela época gravaram suas descobertas em escápulas de bovinos e em plastrões de tartarugas.

Estes textos eram conhecidos como “Oráculos de Ossos”.

O escritório dos Investigadores de Mistérios Extraordinários (IME) encontra-se em Anyang,

capital da dinastia Shang, e tem em seu poder um desses oráculos. O desafio de decifrar esse

oráculo caiu nas mãos de Marcio “o imprescind́ıvel” Himura. Marcio determinou que o oráculo diz

respeito a um sistema decimal um pouco diferente do que conhecemos. Decifrando o oráculo, ele

descobriu o seguinte:

1. São considerados somente os números inteiros de 1 até N .

2. Dados dois números distintos x = a1a2 . . . an e y = b1b2 . . . bm, consideramos que x < y se

•
P

n

i=1 ai <
P

m

j=1 bj , ou se

•
P

n

i=1 ai =
P

m

j=1 bj e x < y (segundo o sistema de numeração decimal).

Marcio ficou surpreso com a última parte do oráculo. Ele decifrou que os chineses tinham um

algoritmo para, dado um número K, encontrar a posição de K no sistema numérico. Além disso,

sabiam como encontrar o número que ocupa a posição K. Infelizmente, os investigadores do IME

ainda não encontraram os oráculos onde se descrevem tais algoritmos.

Marcio está muito curioso para saber como isso pode ser feito. Ele sabe que você deseja chegar

à Final Mundial da ACM ICPC no próximo ano, e por isso desafia você a resolver esse problema.

Entrada

A entrada é composta por dois inteiros N e K.

Sáıda

A sáıda é composta por dois inteiros separados por um espaço. O primeiro inteiro representa a

posição de K no sistema numérico, e o segundo representa o número que se encontra na posição K.

Restrições

• 1  N < 1018

• 1  K  N

Exemplos

Exemplo de entrada

10 2

Sáıda para o exemplo de entrada

3 10
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Exemplo de entrada

100 5

Sáıda para o exemplo de entrada

16 11
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Problema K: Cortando barbantes
Arquivo: barbante.[c|cpp|java]

Alice, Beto e Carlos estão brincando com barbante. Inicialmente, Alice estica o barbante,

dobra-o no meio e segura a dobra. Beto segura as pontas soltas do outro lado. Então, passam

a repetir o seguinte procedimento: Carlos vem com uma tesoura e corta o barbante de forma a

separar Alice de Beto. Alice, sem soltar os fios que já está segurando, pega as pontas soltas dos

fios que Beto está segurando e este faz o mesmo com as pontas soltas dos fios que Alice segura.

Quantos fios separados teremos depois do procedimento ser realizado K vezes?

Entrada

A entrada é composta de um único número inteiro K.

Sáıda

A sáıda consiste de um único número inteiro, a quantidade de fios separados ao final de todo o

processo.

Restrições

• 0  K  30

Exemplos

Exemplo de entrada

1

Sáıda para o exemplo de entrada

3

Exemplo de entrada

2

Sáıda para o exemplo de entrada

7
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Problema L: Busca aproximada
Arquivo: busca.[c|cpp|java]

A Baidu, Inc. é uma empresa chinesa de serviços web. Entre os serviços que ela oferece estão

um serviço chinês de busca de páginas web e o “Baidu Baike”, uma enciclopédia virtual constrúıda

de forma colaborativa. Devido ao seu grande crescimento e aos desafios interessantes que os seus

empregados resolvem diariamente, esta empresa está na mira de muitos jovens para fazer um estágio

ou um emprego de tempo integral na área de computação.

Emi “o aposentado” Shouko quer aproveitar sua viagem para Beijing no próximo ano e fazer

uma entrevista nesta empresa para conseguir um novo estágio. Agora, ele está olhando alguns

livros com perguntas comuns que aparecem nestas entrevistas. Em especial, ele está pesquisando

problemas relacionados a serviços de busca. Um dos problemas que tem chamado poderosamente

a atenção de Emi é o seguinte.

Dado um texto de N caracteres e um padrão de M caracteres, queremos saber se podemos

encontrar o padrão dentro do texto. No entanto, o padrão não precisa ocorrer de forma exata. Nessa

busca será tolerado um número máximo de K erros, sendo que um erro pode ser a substituição,

inserção ou remoção de um caractere no texto.

Emi gostou muito do problema. Já teve uma ideia e começou furiosamente a implementar sua

solução. Sabendo que você tem muita vontade de acompanhá-lo a Beijing, ele deseja que você

também resolva esse problema.

Entrada

A primeira linha da entrada contém os inteiros M , N e K. A segunda linha contém um padrão

que consiste em M caracteres de ‘a’ a ‘z’. A terceira linha contém um texto que consiste em N

caracteres de ‘a’ a ‘z’.

Sáıda

Caso o padrão ocorra no texto com no máximo K alterações, imprima “S” (sem aspas). Caso

contrário, imprima “N”.

Restrições

• 1  M  102

• 1  N  106

• 1  K  20

Exemplos

Exemplo de entrada

3 6 2

aed

abcdef

Sáıda para o exemplo de entrada

S
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Exemplo de entrada

3 6 1

aed

abcdef

Sáıda para o exemplo de entrada

N

Nota

No primeiro exemplo, se removermos o caractere ‘b’ do texto e trocarmos ‘c’ por ‘e’, o texto

resultante será “aedef”, que contém o padrão “aed”. O mesmo não pode ser feito se o número

máximo de alterações permitidas for 1.
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