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1 Problema A: Cara ou Coroa
Arquivo: cara_coroa.[c|cpp|java]

Quando eu estava na escola, muitos, muitos anos atrás, nós costumávamos jogar um jogo simples
que envolvia jogar uma moeda. O primeiro jogador podia dizer a chamada de "cara"ou "coroa", o
segundo jogava a moeda. O primeiro jogador ganhava um ponto por cada acerto, o segundo jogador
ganhava um ponto por cada chamada errada. Quando nos aborrecíamos com o jogo somávamos os
escores! A entrada deste problema consiste num certo número de jogos. Cada jogo inicia com uma
linha contendo dois nomes de não mais que 20 letras cada e separados por um espaço em branco.
A segunda linha de cada jogo contem apenas um número inteiro positivo n, especificando o número
de vezes que a moeda foi jogada (0< n <= 1000). As n jogadas seguem, cada uma em uma linha
contendo 2 caracteres [ ’H’ ou ’T’ "Head"= Cara em inglês; Tail = "Coroa"em inglês] , separados
por um espaço. O primeiro caracter representa a chamada e o segundo o resultado. A entrada será
finalizada por uma linha contendo apenas # #. A saída será uma linha para cada jogo. A linha
conterá o nome do primeiro jogador( como gravado na Entrada), seguida pelo escore do primeiro
jogador, seguida pelo nome do segundo jogador, seguido pelo escore do segundo jogador. Entradas
em uma linha são separadas por um único espaço.

Exemplo de Entrada
Sally John
5
H H
H T
H H
T T
T H
Eloise Ahmed
4
H T
T T
H H
T H
# #

Exemplo de Saída
Sally 3 John 2
Eloise 2 Ahmed 2
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3 Problema C: Ajude um Candidato ao Doutorado!
Arquivo: doutorado.[c|cpp|java]

Jon Marius esqueceu como somar dois números enquanto pesquisava em seu doutorado.
E agora ele tem uma longa lista de problemas de adição que precisa resolver, além daqueles
inerentes à ciência da computação! Você pode ajudá-lo?

Em sua lista atual, Jon Marius tem dois tipos de problemas: adição na forma “a + b”
e o recorrente problema “P=NP”. Jon Marius é uma pessoa muito distráıda, então ele deve
resolver este último problema diversas vezes, pois continua esquecendo a solução. Além disto,
ele gostaria de resolver sozinho, então você deve ignorá-los.

Especificação da Entrada

A primeira linha de entrada consiste em um único inteiro N (1 ! N ! 1000), denotando o
número de casos de teste. Então seguem N linhas com “P=NP” ou um problema de adição
na forma “a+ b”, onde a, b " [0, 1000] são inteiros.

Especificação da Sáıda

Exiba o resultado de cada adição. Para linhas contendo “P=NP”, apresente “skipped”.

Exemplo de entrada

4
2+2
1+2
P=NP
0+0

Exemplo de sáıda

4
3
skipped
0
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5 Problema E: Tudo em Tudo
Arquivo: tudo_em_tudo.[c|cpp|java]

Você desenvolveu um novo método de encriptação de mensagens que funciona através da
inserção (de uma forma inteligente) de strings aleatórias entre os caracteres da mensagem
original. Devido ao fato da patente da sua invenção ainda estar pendente, não entraremos em
detalhes sobre como as strings são geradas. Porém, a fim de validar seu método, é necessário
escrever um programa que verifique se a mensagem original está corretamente codificada numa
string resultante.

Dadas duas strings s e t, você tem que decidir se s é uma subcadeia de t, isto é, se é
posśıvel remover um conjunto de carateres de t de forma a obter os caracteres contidos em s
concatenados.

Especificação da Entrada

A entrada contém vários casos de teste. Cada um é especificado por duas strings s, t contendo
caracteres ASCII alfanuméricos separados por um espaço em branco. A entrada termina no
EOF (fim de arquivo).

Especificação da Sáıda

Para cada caso de teste, imprima “Yes” ou “No” indicando se a string s é ou não subcadeia
de t.

Exemplo de entrada

sequence subsequence
person compression
VERDI vivaVittorioEmanueleReDiItalia
caseDoesMatter CaseDoesMatter

Exemplo de sáıda

Yes
No
Yes
No
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1 Problema A: Hide those Letters
1
Arquivo: letters.[c|cpp|java]

Mrs Jones, a primary school teacher, has thought of a way to help her young pupils to learn to
spell. She is removing certain letters from sentences and replacing them with underscore characters.
The children have to write the appropriate letters in the spaces. As a starting point, Mrs Jones takes
2 different letters from a sentence (such as a and e), and the children have to work out whether each
underscore represents an ‘a’ or an ‘e’, for example. Input to this problem will consist of a number of
cases, terminated by a line containing just # #. Each case will begin with two lower case letters on
a single line, separated by a space, followed by a line containing a single integer n (1 ≤ n ≤ 100)
which gives the number of lines of text making up the case. The following n lines each contain a
line of text of up to 255 characters. Output for each case will be the case number, followed by 1
line for each line of text presented in the input. The text will be as input but with every occurrence
of either of the two letters replaced by an underscore character _. Although the letters provided
are in lowercase, uppercase versions of the same letter must also be replaced. Leave a blank line
between cases.

Sample Input
a e
2
Come here Evans, said the teacher.
I think not.
p r
1
Purple reindeer rarely appear in Ruritania.
# #

Sample Output
Case 1
Com_ h_r_ _v_ns, s_id th_ t__ch_r.
I think not.

Case 2
_u__le _eindee_ _a_ely a__ea_ in _u_itania.

1Este problema é de fácil entedimento e resolução, assim, dispensamos a tradução. Basicamente, voce vai ajudar a
sua professora primária a elaborar frases com letras faltando, previamente definidas. Assim, o estudante vai aprender a
inserir letras certas, nas palavras que estão com espaços em branco.
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2 Problema B: Ordenação Mexida

Arquivo: mexidos_01.[c|cpp|java]

Neste problema é dado uma série de listas contendo palavras e números. O objetivo é ordenar
essas listas de tal modo a que todas as palavras fiquem em ordem alfabética e todos os números
fiquem em ordem numérica. Além disso, se n-ésima posição na lista for um número ele deve
continuar a ser um número, e se este for uma palavra deve continuar a ser uma palavra. Ou seja, é
uma ordenação entre palavras e números, mas estes respeitam posições de palavras e números na
lista.

Especificação da Entrada
A entrada irá conter várias listas, uma lista por linha. Cada elemento da lista será separado por uma
vírgula seguida de um espaço, e a lista vai ser encerrada por um ponto. A entrada será encerrada
por uma linha contendo apenas um único ponto.

Especificação da Saída
Para cada lista na entrada, a saída é uma lista ordenada mexida

2, separando cada elemento da lista,
com uma vírgula seguida por um espaço, e finalizando a lista com um ponto.

Exemplo de Entrada
0.
banana, strawberry, OrAnGe.
Banana, StRaWbErRy, orange.
10, 8, 6, 4, 2, 0.
x, 30, -20, z, 1000, 1, Y.
50, 7, kitten, puppy, 2, orangutan, 52, -100, bird, worm, 7, beetle.
.

Exemplo de Saída
0.
banana, OrAnGe, strawberry.
Banana, orange, StRaWbErRy.
0, 2, 4, 6, 8, 10.
x, -20, 1, Y, 30, 1000, z.
-100, 2, beetle, bird, 7, kitten, 7, 50, orangutan, puppy, 52, worm.

2Como já escrito, onde tem palavras será uma palvra da lista, idem quanto a números.
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Problema C: Mahershalalhashbaz, Nebuchadnezzar, e Billy Bob 
Benjamin vão para as Regionais 
 

A ACM (Association for Computing Machinery) está considerando fazer novas regras 
para suas competições regionais de programação, em parte, para resolver alguns 
problemas.  
      O programa que imprime os crachás para cada time foi projetado para utilizar o 
mesmo tamanho de fonte de letras para imprimir todos os crachás de um mesmo time. 
Entretanto, isto significa que, se um membro do time tiver um nome muito longo então, 
uma fonte muito pequena será utilizada para imprimir todos os crachás do time. Isto não 
parecerá muito agradável para alguém que tenha um nome muito curto como por 
exemplo “AL”. 
      A solução inicial proposta pela ACM era impor um limite para o tamanho do nome 
dos competidores. Alguém levantou que isto poderia discriminar times de certas regiões 
onde nomes longos são mais comuns. Por exemplo, crianças que tem atores conhecidos 
nascidos na mesma cidade são mais prováveis de terem os nomes dos mesmos 
adicionados aos seus – imagine quantas crianças de Oakland (Califórnia-USA) foram 
batizadas com o nome de Mahershalalhashbaz Ali, desde que este se tornou um dos 
astros da série de televisão The 4400.  

        Como solução intermediária, a ACM decidiu mudar a regra para exigir que “nenhum 
membro de um time pode ter o comprimento do nome distante  mais do que duas 
unidades do comprimento médio do tamanho dos nomes de todos os membros do seu 
time”. Usando esta regra, um time constituído por “MAHERSHALALHASHBAZ”, 
“AL” e “BILL” deveria ser desqualificado (o tamanho médio dos nomes é 8, pois os 
nomes de  AL e BILL estão a uma distância do comprimento médio superior a 2). 
Entretanto, “MAHERSHALALHASHBAZ”,“NEBUCHADNEZZAR”, e  
“BILLYBOBBENJAMIN” seria aceitável (o tamanho médio é 16 e o comprimento dos 
nomes de todos os membros do time está a uma distância deste número menor ou igual 
que 2). 
         Dados os nomes de n estudantes, determine se eles podem ser colocados em times 
de k membros cada, de forma que cada time cumpre as novas normas da ACM. 
 
 
Entrada: 
 
A entrada irá consistir de múltiplos casos de teste. Cada caso inicia com uma linha que 
consiste em dois inteiros positivos, n e k.  Onde n <= 1000 e k <= 8 e n é divisível por k . 
Em seguida tem-se n linhas, cada uma contendo um único nome todo em letras 
maiúsculas, sem espaços em branco antes, após ou no meio do nome. Estes são os nomes 
dos estudantes que precisam ser organizados em times de tamanho k cada um. Nenhum 
nome pode exceder 80 caracteres. O último caso de teste é seguido por uma linha 
contendo dois zeros. 
 
 



Saída: 
Para cada caso de teste, haverá uma saída com o número do teste(iniciando em 1) seguido 
pela palavra “yes” (significando que é possível organizar os estudantes em times de 
tamanho k e que nenhum estudante do time tem nome cujo tamanho é em distância de 2 
da média do tamanho dos nomes naquele time), ou “no” se não for possível. Use o 
formato mostrado no exemplo de saída. Insira uma linha em branco entre os casos. 
 

Exemplo de Entrada: 

3 3 
MAHERSHALALHASHBAZ 
AL 
BILL 
6 3 
MAHERSHALALHASHBAZ 
AL 
NEBUCHADNEZZAR 
BILL 
BILLYBOBBENJAMIN 
JILL 
0 0 
 

Exemplo de Saída: 
Case 1: no 
 
Case 2: yes  
! !



Problema E: Busca  Maluca 
 

Muitas pessoas gostam de resolver quebra-cabeças difíceis, alguns dos quais podem leva-
los a loucura. Um tipo de quebra cabeças pode ser achar um número primo escondido em 
um texto. Este número  pode ser o número de diferentes cadeias de caracteres (substrings) 
de um dado tamanho, que existam no texto. Como você descobrirá logo, você realmente 
necessita da ajuda de um computador e de um bom algoritmo para resolver este quebra-
cabeças. 

 

Problema: 

Sua tarefa é escrever um programa no qual são dados: N tamanho das cadeias de 
caracteres,  NC o número de caracteres diferentes que possam ocorrer no texto e  o 
próprio texto. Este programa deve determinar o número de diferentes cadeias (substrings) 
de tamanho N que aparecem no texto. 

       Como um exemplo, considere N=3, NC=4 e o texto "daababac".  As diferentes 
cadeias (substrings) de tamanho 3 que possam ser encontradas neste texto são: "daa"; 
"aab"; "aba"; "bab"; "bac". Neste caso, a resposta deve ser 5. 
 
Entrada: 

A primeira linha do arquivo de entrada consiste em dois números, N e NC, separados por 
exatamente um espaço. Esta é seguida pelo texto onde a busca tem início. Você pode 
assumir que o número de cadeias (substrings) formadas pelo possível conjunto de 
caracteres não exceda a 16 milhões. 

 

Saída: 

O programa deve ter no arquivo de saída apenas um inteiro correspondente ao número de 
diferentes cadeias (substrings) de tamanho N no texto dado. 

 

Exemplo de arquivo de entrada: 

3 4 
daababac 
 
 
Exemplo de arquivo de saída: 

5 

!
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7 Problema G: Deli–Deli
Arquivo: deli.[c|cpp|java]

A Senhora Deli gerencia uma loja de doces chamada Deli–Deli. No último ano, a Senhora Deli
decidiu expandir ser negócio e abriu uma loja de doces online. Ela contratou um programador que
desenvolveu o web site para essa loja.

A pouco tempo, alguns de seus novos clientes online reclamaram a respeito das contas emitidas
pelo sistema. O programador esqueceu-se de usar a forma plural para os casos em que o item era
adquirido múltiplas vezes. Infelizmente o programador da Senhora Deli está de férias e agora é sua
tarefa implementar essa nova feature para a Senhora Deli. A forma plural dá-se da seguinte maneira:

1. Se a palavra está na lista de palavras irregulares, substitua-a com o seu respectivo plural.

2. Senão, se a palavra termina em uma consoante seguida por “y”, substitua “y” por “ies”.

3. Senão, se a palavra termina em “o”, “s”, “ch”, “sh” ou “x”, acrescente “es” à palavra.

4. Senão, acrescente “s” à palavra.

Especificação da Entrada
A primeira linha do arquivo de entrada consiste de 2 inteiros L e N (0 ≤ L ≤ 20, 1 ≤ N ≤ 100).
As L seguintes linhas contém a descrição das palavras irregulares e sua forma plural. Cada linha
consiste de duas palavras separadas por um carácter espaço em branco, onde a primeira palavra é o
singular, e a segunda palavra é a forma plural de alguma palavra irregular. Depois da lista de palavras
irregulares, as N linhas seguintes contém uma palavra cada, as quais você deverá flexionar em
número (transformar para plural). Assuma que cada palavra consiste de no máximo 20 carácteres,
em minúsculo, do alfabeto inglês (‘a’ to ‘z’).

Especificação da Saída
Imprima N linhas de saída, onde a i-ésima linha é a forma plural da i-ésima palavra de entrada.

Exemplo de Entrada

3 7
rice rice
spaghetti spaghetti
octopus octopi
rice
lobster
spaghetti
strawberry
octopus
peach
turkey

Exemplo de Saída

rice
lobsters
spaghetti
strawberries
octopi
peaches
turkeys
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6 Problema F: Teclado de celular
Arquivo: t9.[c|cpp|java]

A um tempo atrás, era muito complicado criar uma mensagem de Short Message Service
(SMS) no celular. Pelo fato de você só ter nove teclas e o alfabeto ter mais do que nove letras,
a maioria dos caracteres só poderia ser entrada, pressionando uma tecla várias vezes. Por
exemplo, se você quiser digitar “hello”, você teria de pressionar a tecla 4 duas vezes, a tecla
3 duas vezes, a tecla 5 três vezes, novamente a tecla 5 três vezes e, finalmente, a tecla 6 três
vezes. Este procedimento é muito tedioso e impede muitas pessoas de usar o SMS.

Isto levou os fabricantes de celulares a tentar encontrar uma maneira mais fácil de digitar
um texto em um celular. A solução que eles desenvolveram é chamada de entrada de texto T9.
O “9” no nome significa que você pode digitar qualquer palavra com apenas nove teclas e sem
pressioná-las mais de uma vez para cada caracter. A ideia da solução é que você simplesmente
inicie a digitação das teclas sem repetição, e o software utilize um dicionário incorporado para
olhar para a palavra “mais provável” correspondente à entrada. Por exemplo, para entrar
“hello” bastaria pressionar as teclas 4, 3, 5, 5 e 6 uma única vez. Naturalmente, isto também
poderia ser a entrada para a palavra “gdjjm”, mas não sendo esta uma palavra sensata em
inglês, ela pode ser ignorada. Ao excluir todas as outras “improváveis” soluções de modo a
ficar apenas com palavras apropriadas em inglês, este método pode acelerar consideravelmente
a escrita de mensagens curtas. Claro que, se a palavra não consta do dicionário (como um
nome próprio), então ela deve ser digitada manualmente usando novamente a repetição de
teclas.

3 DEFABC21 _

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

#+0 *

Teclas de um telefone celular

Mais precisamente, a cada caracter digitado, o celular irá mostrar a combinação mais
provável de caracteres que tenha encontrado até aquele ponto. Vamos supor que o celular
conheça as palavras “idea” e “hello”, com “idea” ocorrendo com mais frequência. Pressio-
nando as teclas 4, 3, 5, 5 e 6, uma após a outra, o celular apresenta “i”, “id” e, em seguida,
muda para “hel”, “hell” e, finalmente, mostra “hello”.

Escreva uma aplicação para entrada de texto T9, que ofereça a combinação de caracteres
mais prováveis depois de cada pressionamento de teclas. A probabilidade de uma combinação
de caracteres é definida pela soma das probabilidades de todas as palavras no dicionário
que comecem com esta combinação de caracteres. Por exemplo, se o dicionário contiver
três palavras “hell”, “hello” e “hellfire”, a probabilidade de combinação de caracteres
“hell” é a soma das probabilidades dessas palavras. Se algumas combinações têm a mesma
probabilidade, seu programa selecionará a primeira em ordem alfabética. O usuário também
deve ser capaz de digitar o ińıcio das palavras. Por exemplo, se a palavra “hello” está no
dicionário, o usuário também pode inserir a palavra “he”, pressionando as teclas 4 e 3, mesmo
que esta palavra não conste no dicionário.

10



Maia Maratonas de Programação – UDESC 28ago2010

Especificação da entrada

A primeira linha contém o número de cenários. Cada cenário inicia com uma linha contendo
o número w de palavras distintas no dicionário (0 ! w ! 1000). Estas palavras são dadas nas
w linhas seguintes em ordem ordem alfabética crescente. Cada linha começa com a palavra
que é uma sequência de letras minúsculas do alfabeto sem espaços em branco, seguido por
um espaço e um inteiro p, 1 ! p ! 100, representando a probabilidade da palavra. Nenhuma
palavra conterá mais de 100 letras. Na sequência do dicionário, há uma linha contendo um
único inteiro m. Seguem m linhas, cada uma composta por uma sequência de até 100 d́ıgitos
decimais 2" 9, seguido por um único 1 significando a “próxima palavra”.

Especificação da sáıda

A sáıda para cada cenário inicia com uma linha contendo “Scenario #i:”, onde i é o número
do cenário a partir de 1. Para cada sequência de números s do cenário, imprima uma linha
para cada pressionamento de tecla armazenado em s, exceto para o 1 no final. Nesta linha,
imprima o prefix de palavra mais provável definido pelas probabilidades no dicionário e as
regras de selecção T9 explicadas acima. Quando nenhuma das palavras no dicionário casar
com a sequência numérica dada, imprima “MANUALLY” em vez de um prefixo. Finalize a
sáıda para cada sequência de números com uma linha em branco e imprima uma linha em
branco adicional ao final de cada cenário.

Exemplo de entrada

2
5
hell 3
hello 4
idea 8
next 8
super 3
2
435561
43321
7
another 5
contest 6
follow 3
give 13
integer 6
new 14
program 4
5
77647261
6391
4681
26684371
77771
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Exemplo de sáıda

Scenario #1:
i
id
hel
hell
hello

i
id
ide
idea

Scenario #2:
p
pr
pro
prog
progr
progra
program

n
ne
new

g
in
int

c
co
con
cont
anoth
anothe
another

p
pr
MANUALLY
MANUALLY
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4 Problema D: Qualquer bobo pode fazê-lo
Arquivo: fool.[c|cpp|java]

Introdução
Certamente, você conhece alguém que pensa que é muito inteligente. Você pode desmascará-lo com
o seguinte problema:

• Você pode me dizer o que é um conjunto? Você pergunta para esta pessoa.

• Claro! Responde ele, um conjunto delimita uma lista de elementos (possivelmente vazia)

através de abre e fecha chaves. Cada elemento pode ser ou um outro conjunto ou uma letra

de um dado alfabeto. Elementos em uma lista são separados por vírgulas.

• Então, se eu te dar uma palavra, você pode me dizer se é uma representação sintaticamente

correta de um conjunto?

• Claro, qualquer bobo pode fazê-lo!

Agora você o pegou! Mostre para ele a seguinte gramática, que define sintaticamente um con-
junto (que foi descrita informalmente por ele):

Set ::= "{"ElementList "}"
ElementList ::= < empty >| List

List ::= Element | Element "," List

Element ::= Atom | Set

Atom ::= "{"| "}"| ","

Ou veja no formato verbatim:

Set ::= "{" Elementlist "}"
Elementlist ::= <empty> | List
List ::= Element | Element "," List
Element ::= Atom | Set
Atom ::= "{" | "}" | ","

<empty> significa a palavra vazia, ou seja, a lista no conjunto pode ser vazia. Logo ele percebe
que a tarefa parece mais difícil que ele imaginava, pois percebe que o alfabeto consiste de caracteres
que também são utilizados na definição sintática do conjunto. Assim, ele afirma que não é possível
decidir de forma eficiente se uma palavra formada pelos símbolos "{", "}" e "," é ou não uma
representação sintaticamente correta de um conjunto. Para discordar dele, você precisa escrever um
programa eficiente que resolve este problema.

Especificação da Entrada
A primeira linha do arquivo de entrada contém um número representando o número de linhas do
arquivo. Cada linha subsequente contém uma palavra, a qual o seu programa tem que dizer se
essa palavra é uma representação sintaticamente correta de um conjunto. Assuma que cada palavra
consiste de 1 a 200 caracteres do conjunto { "{","}", ","}.
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Especificação da Saída
Apresente para cada caso de teste se a palavra é ou não um conjunto. A saída deve seguir o formato
apresentado a seguir no exemplo.

Exemplo de Entrada
4
{}
{{}}
{{}},{,}}
{,,}

Exemplo de Saída
Word #1: Set
Word #2: Set
Word #3: Set
Word #4: No Set
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