
 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB 
Departamento de Computação – DECOM 
Disciplina: BCC202 - Estruturas de Dados I 
Professores:  Túlio A. Machado Toffolo (www.toffolo.com.br)  
  Marco Antônio M. de Carvalho (www.decom.ufop.br/marco) 

 
 

 

 
BCC402 – Lista 02 Data: 13/03/2011 Página 1 de 7 

 

Lista sobre Estruturas de Dados 
 

 
Jolly Jumpers 

 
Uma sequência de n > 0 inteiros é dita ser uma jolly jumper se os valores absolutos da diferença 
entre elementos sucessivos toma todos os possíveis valores entre 1 e n-1. Por exemplo: 
 
1 4 2 3 
 
é uma jolly jumper, pois as diferenças são 3,2 e 1, respectivamente. A definição implica que toda 
sequência de apenas um número é uma jolly jumper. 
 
Escreva um programa para determinar se uma sequência de inteiro é uma jolly jumper. 
 
Entrada: 
Cada linha consiste de um inteiro n < 3000, seguida por n inteiros representando a sequência. 
 
Saída: 
Para cada linha deve ser gerada uma saída dizendo “Jolly” ou “Not jolly”. 

 

Exemplo de Entrada Exemplo de Saída 

4 1 4 2 3 
5 1 4 2 -1 6 

Jolly 
Not jolly 
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Contest Scoreboard 
 

Quer competir na maratona da ACM? Então é melhor você saber como manter pontos! Os 
participantes são pontuados primeiro pelo número de problemas resolvidos (quanto mais, melhor), 
e depois pelo menor número de penalty time. Se dois ou mais participantes estão empatados em 
ambos os critérios apresentados, eles são exibidos pela ordem do número dos seus times. 
 
Um problema é considerado como resolvido por um competidor se qualquer uma das submissões 
daquele problema for julgada correta. Penalty time é computado como o número de minutos que o 
participante levou para fazer uma submissão correta da solução do problema, mais 20 minutos 
para cada submissão avaliada como incorreta. Não é contabilizado penalty time em problemas 
que não são resolvidos corretamente. 
 
Entrada: 
A entrada começa com um único inteiro positivo na linha, indicando o número de casos, cada um 
descrito a seguir. Esta linha é seguida por uma linha em branco. Também há sempre uma linha 
em branco entre dois casos consecutivos. 
 
A entrada consiste em uma fila de julgamentos, contando as submissões de alguns dos 
participantes de 1 a 100 resolvendo os problemas 1 a 9. Cada linha consiste em três número e 
uma letra no formato <equipe> <problema> <tempo> <L>, onde L pode ser: C, I, R, U ou E, 
significando, respectivamente, Correct (correto), Incorrect (incorreto), clarification Request (pedido 
de esclarecimento), Unjudged (não julgado), and Erroneous submission (submissão errada). Os 
últimos três casos (R, U e E) não alteram a pontuação. 
 
As linhas aparecem na ordem em que as submissões foram recebidas. 
 
Saída: 
A saída de cada caso de teste vai ser uma tabela de pontuação, ordenado pelos critérios descritos 
na descrição do problema. Cada linha vai conter o número da equipe, o número de problemas 
resolvidos pela equipe e o penalty time total acumulado pela equipe. Uma vez que nem todos os 
participantes realmente participaram, somente devem ser exibidas na tabela de pontuação as 
equipes que de fato fizeram ao menos uma submissão. 
 
A saída de dois casos consecutivos devem ser separadas por uma linha em branco. 
 

Exemplo de Entrada Exemplo de Saída 

1 
 
1 2 10 I 
3 1 11 C 
1 2 19 R 
1 2 21 C 
1 1 25 C 

1 2 66 
3 1 11 
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 Hartals 
 

Partidos políticos em Blangadesh mostram sua força realizando curtas greves, que causam 
grande impacto econômico. Para nós, cada partido pode ser caracterizado por um número inteiro 
h, chamado de “parâmetro” de greve, que denota o número de dias entre duas greves sucessivas 
geradas pelo partido em questão. 
 
Considere três partidos políticos. Assuma que h1 = 3, h2 =4 e h3 = 8, onde hi é o parâmetro de 
greve para o partido i. Nós podemos simular o comportamento destes três partidos para N = 14 
dias. A simulação deve sempre ser iniciada no domingo (sunday), e greves em sextas e sábados 
não são contadas. 
 

 
Na figura acima, “Party 1” representa o “Partido 1”,  
enquanto “Hartals” representa o número de greves 

 
No exemplo da figura haverá exatamente 5 greves (nos dias 3, 4, 8, 9 e 12, já que sexta e sábado 
não são considerados dias úteis). Assim, foram perdidos 5 dias úteis em duas semanas. 
 
Dado o “parâmetro de greve” para diversos partidos políticos e o número de N, determine o 
número de dias úteis perdidos nestes N dias. 
 
Entrada: 
A primeira linha da entrada consiste em um inteiro T que indica o número de casos de teste no 
arquivo. A primeira linha de cada caso de teste contem o inteiro N (7 ≤ N ≤ 3.650), indicando o 
número de dias que da simulação. A próxima linha contem outro inteiro, P (1 ≤ P ≤ 100), 
representando o número de partidos políticos. A i-ésima das P próximas linhas contém um número 
positivo hi (que nunca será múltiplo de 7) indicando o “parâmetro de greve” do partido i (1 ≤ i ≤ P). 
 
Saída: 
Para cada caso de teste, a saída deve ser o número de dias úteis perdidos. 
 

Exemplo de Entrada Exemplo de Saída 

2 
14 
3 
3 
4 
8 
100 
4 
12 
15 
25 
40 

5 
15 
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Stacks of Flapjacks 
 

Pilhas e filas são comumente consideradas o pão e a manteiga das estruturas de dados e são 
utilizadas em arquitetura, conversões, sistemas operacionais e simulação. Pilhas também são 
importantes em teoria de linguagens formais. Neste problema, no entanto, ao invés de pão com 
manteiga, trataremos de panquecas  :) 
 
Dada uma pilha de panquecas, você deve escrever um programa que indique como a pilha pode 
ser ordenada de forma que a maior panqueca fique na parte de baixo e a menor no topo. O 
tamanho da panqueca é dado pelo diâmetro da panqueca. Todas as panquecas de uma pilha tem 
diâmetros diferentes. 
 
Ordenar uma pilha pode ser feita através de uma sequência de flips de panquecas. Um flip 
consiste em inserir uma espátula entre duas panquecas e inverter (flipping) as panquecas na 
espátula (inverter a sub-pilha selecionada). Um flip é especificado dando a posição da panqueca 
sobre a espátula, ou seja, da panqueca no fundo da sub-pilha a ser invertida. A panqueca no 
fundo de toda a pilha tem posição 1 e a panqueca do topo de uma pilha de n panquecas tem 
posição n. 
 
Uma pilha é especificada através do diâmetro de cada panqueca na pilha na ordem em que as 
panquecas aparecem. 
 
Por exemplo, considere as três pilhas de panquecas abaixo: 
 
8  7  2 
4  6  5 
6  4  8 
7  8  4 
5  5  6 
2  2  7 
 
A título de exemplo, a pilha da esquerda pode ser transformada na pilha do meio através da 
operação flip(3). A pilha do meio pode ser transformada na pilha da direita pelo comando flip(1). 
 
Entrada: 
A entrada consiste em uma sequência de pilhas de panquecas. Cada pilha consistirá entre 1 a 30 
panquecas e cada panqueca terá um diâmetro inteiro entre 1 e 100. A entrada é terminada pelo 
sinal EOF (end-of-file). Cada pilha é dada em uma única linha da entrada, com o topo sendo a 
primeira panqueca e o fundo sendo a última panqueca. As panquecas de uma pilha são 
separadas por um espaço. 
 
Saída: 
Para cada pilha de panquecas, a saída deve conter a pilha original em uma linha, seguida pela 
sequência de flips que resultam na pilha ordenada de forma que a panqueca de maior diâmetro 
fique no fundo e a menor panqueca no topo. Para cada pilha a sequência de flips deve terminar 
em 0 (indicando que nenhum flip adicional é necessário). Uma vez que a pilha está ordenada, 
nenhum flip a mais deve ser feito. 
 

Exemplo de Entrada Exemplo de Saída 

1 2 3 4 5 
5 4 3 2 1 
5 1 2 3 4 
 

1 2 3 4 5 
0 
5 4 3 2 1 
1 0 
5 1 2 3 4 
1 2 0 

120 
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Crypt Kicker 
 

Um método comum porém pouco seguro de criptografar texto é permutar as letras do alfabeto. Em 
outras palavras, cada letra do alfabeto é substituída no texto por alguma outra letra. Para garantir 
que a criptografia pode ser revertida, duas letras nunca são trocadas pela mesma letra. 
 
Seu trabalho é decifrar várias linhas de texto criptografadas, assumindo que cada linha usa um 
tipo diferente de substituição, e que todas as palavras no texto estão presentes em um dicionário 
conhecido. 
 
Entrada: 
A entrada consiste de uma linha contendo um inteiro n, seguida por n palavras com caracteres 
minúsculos, uma por linha, em ordem alfabética. Estas n palavras compõe o dicionário com as 
palavras que podem eventualmente aparecer no texto. Após o dicionário estão várias linhas de 
entrada. Cada linha é criptografada como descrito a seguir. 
 
Nenhum dicionário terá mais de 1.000 palavras e nenhuma palavra excede 16 caracteres. As 
linhas criptografadas contém apenas caracteres em minúsculo e, somando os espaços, não 
excedem 80 caracteres de tamanho. 
 
Saída: 
Decifre cada linha e imprima na saída. Se houver mais de uma solução para uma dada linha, 
qualquer uma delas é considerada correta. Se não houver solução, cada letra do alfabeto deve ser 
substituída por um asterisco. 
 

Exemplo de Entrada Exemplo de Saída 

6 
and 
dick 
jane 
puff 
spot 
yertle 
bjvg xsb hxsn xsb qymm xsb rqat xsb pnetfn 
xxxx yyy zzzz www yyyy aaa bbbb ccc dddddd 

dick and jane and puff and spot and yertle 
**** *** **** *** **** *** **** *** ****** 
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Erdös Numbers 
 

O hungariano Paul Erdös (1931-1996) foi um dos mais famosos matemáticos do século 20. Todo 
matemático que teve a honra de ser um coautor de Erdös é muito respeitado. 
 
Infelizmente, nem todo mundo teve a chance de escrever um artigo com Erdös, e por isso o 
melhor que puderam fazer foi publicar um artigo com alguém que publicou com Erdös. Isto gerou 
o chamado número de Erdös. Um autor que publicou junto com Erdös tem número 1. Um autor 
que não publicou com Erdös, mas escreveu com alguém cujo número é 1 tem o número 2, e 
assim sucessivamente. 
 
Sua tarefa é escrever um programa que compute o número de Erdös para um conjunto de artigos 
e cientistas. 
 
Entrada: 
A primeira linha da entrada consiste em um número de cenários. Cada cenário consiste em um 
banco de dados de artigos e uma lista de nomes. A entrada se inicia com uma linha P N, onde P e 
N são números naturais. Após esta linha está o banco de dados de artigos, com P linhas contendo 
a descrição de cada artigo no seguinte formato: 
 
Smith, M.N., Martin, G., Erdos, P.: Newtonians forms of prime factors 
 
Note que caracteres com acentos, como “ö“, são substituídos por caracteres não acentuados, no 
caso, “o”. Após os P artigos seguem N linhas com nomes. Os nomes seguem o seguinte formato: 
 
Martin, G. 
 
Saída: 
Para cada cenário você deve imprimir uma linha contendo a string “Scenario i” (onde i é o número 
do cenário) e os nomes dos autores na lista de autores com seus respectivos números de Erdös. 
Os autores devem aparecer na mesma ordem em que estão no arquivo de entrada. O cálculo do 
número de Erdös deve ser baseado na base de dados de artigos do cenário em análise. O 
número de Erdös, para autores que não tem nenhuma relação com Erdös, é “infinity”. 
 
Exemplo de entrada: 
1 
4 3 
Smith, M.N., Martin, G., Erdos, P.: Newtonian forms of prime factors 
Erdos, P., Reisig, W.: Stuttering in petri nets 
Smith, M.N., Chen, X.: First order derivates in structured programming 
Jablonski, T., Hsueh, Z.: Selfstabilizing data structures 
Smith, M.N. 
Hsueh, Z. 
Chen, X. 
 
Exemplo de saída: 
Scenario 1 
Smith, M.N. 1 
Hsueh, Z. Infinity 
Chen, X. 2 
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Tautology 
 

WFF ‘N PROOF é um jogo de lógica jogado com um dados. Cada dado tem seis faces 
representando algum subconjunto dos possíveis símbolos K, A, N, C, E, p, q, r, s, t. Uma fórmula 
bem formada (WFF – well formed formula) é qualquer string que obedece às seguintes regras: 
 

• p, q, r, s, t são WFF 
• se w é uma WFF, então Nw também é uma WFF 
• se w e x são WFFs, Kwx, Awx, Cwx e Ewx também são WFFs 

 
O significado de uma WFF é dada a seguir: 
 

• p, q, r, s, t são variáveis lógicas que podem assumir os valores 0 (falso) e 1 (verdadeiro) 
• K, A, N, C, E significam E, OU, NÃO, IMPLICA e IGUAL, respectivamente, assim como 

definido na tabela verdade abaixo. 
 

Definições de K, A, N, C e E 
 

w x Kwx Awx Nw Cwx Ewx 
1 1 1 1 0 1 1 
1 0 0 1 0 0 0 
0 1 0 1 1 1 0 
0 0 0 0 1 1 1 

 
Uma tautologia (tautology) é uma WFF cujo valor é 1 (verdadeiro), independente dos valores das 
variáveis. Por exemplo, ApNp é uma tautologia pois é sempre verdade para todos os possíveis 
valores de p. Por outro lado, ApNq não é, pois assume valor 0 se p = 0 e q = 1. 
 
Você deve escrever um programa que determina se uma WFF é ou não uma tautologia. 
 
Entrada: 
A entrada consiste de diversos casos de teste. Cada caso de teste é uma linha contendo a WFF 
com no máximo 100 símbolos. Uma linha contendo apenas o caractere 0 indica o fim dos casos 
de teste.  
 
Saída: 
Para cada caso de teste deve ser impressa uma linha contendo a palavra tautology ou not, 
dependendo do caso em que a WFF se enquadra. 
 

Exemplo de Entrada Exemplo de Saída 

ApNp 
ApNq 
0 

tautology 
not 
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