
 
Vito’s Family 

 
O famoso gangster Vito Matador está mudando para New York. Ele tem uma grande família lá, 
todos vivendo na Avenida Lamafia. Como pretende visitar todos os parentes com grande 
frequência, Vito quer encontrar uma casa que seja perto de todos. 
 
Na realidade, Vito quer minimizar a distância total para todos seus parentes e ameaçou matar 
toda a sua família para forçá-lo a escrever um programa que resolva o problema. 
 
Entrada: 
A entrada consiste em diversos casos de teste. A primeira linha contém o número de casos. Para 
cada caso de teste, será dado o número de parentes r (0 < r < 500) e os números das casas na 
rua (também inteiros) s1, s2, ..., si, ... sr indicando onde seus parentes moram (0 < si < 30000). 
Note que vários parentes podem morar na mesma casa (mesmo número). 
 
Saída: 
Para cada caso de teste o programa deve escrever a mínima soma das distâncias da casa “ótima” 
de Vito em relação às moradias de seus parentes. A distância entre duas casas si e sj é dij=|si – sj|. 

 

Exemplo de Entrada Exemplo de Saída 

2 
2 2 4 
3 2 4 6 

2 
4 
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Longest Nap 

 
Professor vivem vidas muito corridas, com agendas abarrotadas de reuniões e compromissos. O 
Professor P gosta de tirar um cochilo durante o dia, mas sua agenda é tão cheia que ele não tem 
muitas chances para isso. 
 
Mas o Professor realmente quer tirar um cochilo por dia. Naturalmente, ele quer tirar o mais longo 
cochilo possível, desde que respeitando sua agenda. Escreva um programa para ajudar o 
professor nesta tarefa. 
 
Entrada: 
A entrada consiste de um número arbitrário de casos de teste, em que cada caso de teste 
representa um dia. 
 
A primeira linha contém um inteiro positivo s ≤ 100, representando o número de compromissos 
marcados para o dia. As próximas s linhas contém informações sobre o compromisso, no formato 
time1 time2 compromisso, em que time1 representa o horário em que o compromisso se inicia e 
time2 o horário de término do compromisso. Todos os horários são dados no formato hh:mm, 
sendo que o horário de término será sempre maior do que o horário de inicio de um compromisso, 
separado por um espaço. 
 
Todos os horário serão maiores ou iguais a 10:00 e menores ou iguais a 18:00. Assim, sua 
resposta deve estar dentro deste intervalo; por exemplo, um cochilo nunca pode começar antes 
das 10:00 ou terminar depois das 18:00. 
 
O compromisso pode ser qualquer sequência de caracteres, que estarão sempre na mesma linha. 
Você pode assumir que nenhuma linha será maior do que 255 caracteres, que 10 ≤ hh ≤ 18 e que 
0 ≤ mm ≤ 60. Você não pode assumir, no entanto, que as entradas estarão em uma ordem 
específica. Além disso, você deve ler a entrada até o end-of-file. 
 
Saída: 
Para cada caso de teste, você deve imprimir a seguinte linha: 
 
Day #d: the longest nap starts at hh:mm and will last for [H hours and] M minutes. 
 
onde d é o número do caso de teste (começando em 1) e hh:mm é o tempo de início do cochilo. 
Para exibir a duração do cochilo, siga as seguintes regras: 
 

1. Se o tempo total X for menor do que 60 minutos, imprima apenas “X minutes.” 
2. Se o tempo total X for maior do que 60 minutos, imprima “H hours and M minutes.”. 

 
onde: 
 
H = X ÷ 60 (divisão inteira, claro) 
M = X mod 60 
 
A duração do cochilo é calculada pela diferença entre o final e o início da mesma. Em outras 
palavras, se um compromisso termina às 14:00 e o próximo começa às 14:47, então você terá 47 
minutos de cochilo. 
 
Se existirem dos possíveis cochilos com mesma duração, então apenas o cochilo que começar 
mais cedo deve ser impresso. Você pode assumir que o professor nunca estará ocupado o dia 
todo, então ele poderá fazer ao menos um cochilo por dia. 
 
 
Exemplo de Entrada: 
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4 
10:00 12:00 Lectures 
12:00 13:00 Lunch, like always. 
13:00 15:00 Boring lectures... 
15:30 17:45 Reading 
4 
10:00 12:00 Lectures 
12:00 13:00 Lunch, just lunch. 
13:00 15:00 Lectures, lectures... oh, no! 
16:45 17:45 Reading (to be or not to be?) 
4  
10:00 12:00 Lectures, as everyday. 
12:00 13:00 Lunch, again!!!  
13:00 15:00 Lectures, more lectures! 
15:30 17:15 Reading (I love reading, but should I schedule it?)  
1  
12:00 13:00 I love lunch! Have you ever noticed it? :) 
 
Exemplo de Saída: 
Day #1: the longest nap starts at 15:00 and will last for 30 minutes. 
Day #2: the longest nap starts at 15:00 and will last for 1 hours and 45 minutes. 
Day #3: the longest nap starts at 17:15 and will last for 45 minutes.  
Day #4: the longest nap starts at 13:00 and will last for 5 hours and 0 minutes. 
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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.

4
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3 Problema C: k-inter
Arquivo: kinter.[c|cpp|java]

Chico dispõe de conjuntos de valores inteiros, sendo cada um destes inteiros limitado
entre 0 e 100 (inclusive estes dois valores). Em um de seus experimentos estat́ısticos, ele
pretende substituir todos os elementos do conjunto por um único valor denominado de k-
inter. O motivo é que seus conjuntos possuem, em geral, alta cardinalidade (ou seja, têm
normalmente expressiva quantidade de números) e ocupam muita memória.

k-inter é um valor inteiro, representativo para seus propósitos, e consiste na média entre
k valores posicionados exatamente no meio da sequencia ordenada dos valores do conjunto.
Esta média, que deve ser arredondada para o inteiro mais próximo, vai ser determinada por
Chico da forma mais eficiente (rápida) posśıvel. Veja um exemplo a seguir para N = 9 valores
e k = 5:

[3,0,3,0,1,2,3,2,4] [0,0,1,2,2,3,3,3,4])
k=5

arredonda( (1+2+2+3+3) / 5 ) = 2

Entrada

A entrada contém vários casos de teste. Cada teste é formado por um inteiro N (k < N !
125000) e o valor k (0 < k ! 15) na primeira linha. N valores inteiros vêm na linha seguinte
com o conteúdo do conjunto. Considere N e k sempre ı́mpares. Na última linha há dois zeros,
significando a finalização da entrada.

Sáıda

Para cada caso de teste, deve-se produzir uma linha com a média dos k valores do meio do
conjunto ordenado. A média deve ser arredondada para o inteiro mais próximo.

Exemplo de entrada

9 5
3 0 3 0 1 2 3 2 4
5 1
3 2 5 3 0
5 3
1 1 1 0 4
5 3
2 4 0 1 2
9 3
5 4 4 4 1 3 5 8 1
0 0

Exemplo de sáıda

2
3
1
2
4

7
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Shoemaker’s Problem 

 
Um sapateiro tem N tarefas de clientes que ele deve atender. O sapateiro pode trabalhar em 
apenas uma tarefa em cada dia, e as tarefas geralmente tem duração de vários dias. Para o i-
ésimo trabalho, o inteiro Ti (1 ≤ Ti ≤ 1000) denota o número de dias que o sapateiro leva para 
completar o trabalho. 
 
Mas popularidade tem seu preço! Para cada dia de atraso antes de iniciar o trabalho na i-ésima 
tarefa, o sapateiro concordou em pagar uma multa de Si (1 ≤ Si ≤ 10000) centavos por dia. Ajude o 
sapateiro escrevendo um programa que o ajude a encontrar a sequência das tarefas a executar 
de forma a pagar o mínimo de multa. 
 
Entrada: 
A entrada começa com um inteiro positivo em uma linha indicando o número de casos de teste, 
seguido por uma linha em branco. Há também uma linha em branco entre dois casos de teste 
consecutivos. 
 
A primeira linha de cada caso de teste contem um inteiro indicando o número de pedidos, N, onde 
1 ≤ N ≤ 1000. A i-ésima linha subsequente contém a duraçãoo Ti e a multa diária Si para a i-ésima 
tarefa. 
 
Saída: 
Para cada caso de teste, seu programa deve imprimir a sequência das tarefas que reduzem a 
multa ao máximo. Cada tarefa deve ser representada pela sua posição de entrada i. Todos os 
inteiros deve ser impressos em uma única linha e cada par de inteiros deve ser separado por um 
espaço. Se múltiplas soluções são possíveis, considere a ordem lexicográfica e imprima a 
primeira. 
 
As saídas de dois casos de testes consecutivos devem ser separados por uma linha em branco. 
 

Exemplo de Entrada Exemplo de Saída 

1 
 
4 
3 4 
1 1000 
2 2 
5 5 

2 1 3 4 
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CDVII 

 
Rodovias romanas são famosas por sua engenharia de som. Infelizmente, engenharia do som não 
vem sem um alto custo, e alguns modernos neo-Caesars decidiram recuperar estes custos 
através da cobrança de pedágios automáticos. 
 
Uma autoestrada com pedágio particular, o CDVII, tem uma estrutura tarifária que funciona da 
seguinte forma: circular na estrada custa uma certa quantidade por km percorrido, dependendo da 
hora do dia em que a viagem começa. Câmeras em cada entrada e cada saída capturam os 
números da licença (placa) de todos os carros que entram e saem. Todo mês, uma fatura é 
enviada ao proprietário de cada veículo por cada km percorrido (a uma taxa determinada pela 
hora do dia), mais um dólar por viagem, mais dois dólares de cobrança pela conta. Sua tarefa é 
preparar a conta de um mês, dado um conjunto de fotos de placas. 
 
Entrada: 
A entrada começa com um inteiro em uma linha que indica o número de casos de teste, seguido 
por uma linha em branco. Haverá também uma linha em branco entre dois casos de testes 
consecutivos. 
 
Cada caso de teste tem duas partes: a estrutura tarifária e as fotos da licença. A estrutura tarifária 
consiste em uma linha com 24 inteiros não negativos denotando o pedágio (centavos/km) de 
00:00 a 00:59, o pedágio de 01:00 a 01:59, e assim por diante, para cada hora do dia. Cada 
registro fotográfico é composto pelo número da licença do veículo (até 20 caracteres 
alfanuméricos), a hora e a data (mm:dd:hh:mm), a palavra enter ou exit, e o local de entrada ou 
saída (em km de um lado da rodovia). Todas as datas serão de um único mês. Cada registro do 
tipo "enter" é emparelhado com o registro cronológico seguinte do mesmo veículo, desde que seja 
um registro do tipo "exit". Registros do tipo "enter" e "exit" que não podem ser emparelhados, ou 
seja, que não possuem um respectivo outro registro do tipo “exit” e “enter”, devem ser ignorados. 
Você pode assumir que dois registros para o mesmo veículo nunca terão o mesmo horário. Os 
tempos são gravados usando um relógio de 24 horas. Não existem mais de 1.000 registros de 
fotos. 
 
Saída 
Para cada caso de teste, imprima uma linha para cada veículo indicando o número da licença e o 
total da conta em ordem alfabética pelo número de licença. A saída de dois casos de teste devem 
ser separados por uma linha em branco. 
 
Exemplo de Entrada: 
1 
 
10 10 10 10 10 10 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 20 30 20 15 15 10 10 10 
ABCD123 01:01:06:01 enter 17 
765DEF 01:01:07:00 exit 95 
ABCD123 01:01:08:03 exit 95 
765DEF 01:01:05:59 enter 17 
 
Exemplo de Saída 
765DEF $10.80 
ABCD123 $18.60 
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Problema B
Curso Universitário

Arquivo fonte: curso.c, curso.cpp, curso.java ou curso.pas

Há alguns anos atrás, a Universidade de Pinguinhos introduziu um novo sistema flex́ıvel de
créditos para os alunos ingressantes de cursos de graduação. No novo sistema os alunos podem
escolher as disciplinas que desejam cursar em um semestre, com a única restrição de não po-
derem cursar uma dada disciplina A sem antes terem cursado todas as disciplinas que tiverem
sido estabelecidas como pré-requisitos de A. Após alguns semestres o reitor notou que muitos
estudantes estavam sendo reprovados em muitas disciplinas, simplesmente porque os estudantes
estavam cursando muitas disciplinas por semestre – alguns estudantes chegavam a se matricular
em até quinze disciplinas em um semestre. Sendo muito sábio, este ano o reitor introduziu uma
regra adicional limitando o número de disciplinas que cada estudante pode cursar por semestre
a um certo valor N . Essa regra adicional, no entanto, fez com que os alunos ficassem muito
confusos na hora de escolher as disciplinas a serem cursadas em cada semestre.

É áı que você entra na estória. O reitor resolveu disponibilizar um programa de computador
para ajudar os alunos a fazerem suas escolhas de disciplinas, e solicitou sua ajuda. Mais
precisamente, o reitor quer que o programa sugira as disciplinas a serem cursadas durante
o curso da seguinte forma. A cada disciplina é atribúıda uma prioridade. Se mais do que
N disciplinas podem ser cursadas em um determinado semestre (obedecendo ao sistema de
pré-requisitos), o programa deve sugerir que o aluno matricule-se nas N disciplinas de maior
prioridade. Se N ou menos disciplinas podem ser cursadas em um determinado semestre, o
programa deve sugerir que o aluno matricule-se em todas as disciplinas dispońıveis.

Portanto, dadas a descrição de pré-requisitos para cada disciplina, a prioridade de cada dis-
ciplina, e o número máximo de disciplinas por semestre, seu programa deve calcular o número
necessário de semestres para concluir o curso, segundo a sugestão do reitor, e a lista de disci-
plinas que o aluno deve matricular-se em cada semestre.

Entrada

A entrada contém vários casos de teste. Se uma disciplina não tem qualquer pré-requisito ela
é denominada básica; caso contrário ela é denominada avançada. A primeira linha de um caso
de teste contém dois inteiros 1 ≤ N ≤ 100 e 1 ≤ M ≤ 10 indicando respectivamente o número
de disciplinas avançadas do curso e o número máximo de disciplinas que podem ser cursadas
por semestre. Cada uma das N linhas seguintes tem o formato

STR0 K STR1 STR2 ... STRK

onde STR0 é o nome de uma disciplina avançada, 1 ≤ K ≤ 15 é o número de disciplinas que
são pré-requisitos de STR0, e STR1, STR2, . . . STRK são os nomes das disciplinas que são pré-
requisitos de STR0. O nome de uma disciplina é uma cadeia com no mı́nimo um e no máximo
sete caracteres alfanuméricos maiúsculos (‘A’-‘Z’ e ‘0’-‘9’). Note que as disciplinas básicas são
aquelas que aparecem apenas como pré-requisito de alguma disciplina avançada. Para concluir
o curso, um aluno deve cursar (e passar!) todas as disciplinas básicas e avançadas. A prioridade
das disciplinas é determinada pela ordem em que elas aparecem pela primeira vez na entrada: a
que aparece primeiro tem maior prioridade, e a que aparece por último tem a menor prioridade.
Não há circularidade nos pré-requisitos (ou seja, se a disciplina B tem como pré-requisito a
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disciplina A então A não tem B como pré-requisito, direta ou indiretamente). O número total
de disciplinas é no máximo igual a 200. O final da entrada é indicado por N = M = 0.

A entrada deve ser lida da entrada padrão.

Sáıda

Para cada caso de teste da entrada seu programa deve produzir a sáıda na seguinte forma.
A primeira linha deve conter a frase ‘Formatura em S semestres’, onde S é o número de
semestres necessários para concluir o curso segundo a sugestão do reitor. As S linhas seguintes
devem conter a descrição das disciplinas a serem cursadas em cada semestre, um semestre
por linha, no formato mostrado no exemplo de sáıda abaixo. Para cada semestre, a lista das
disciplinas deve ser dada em ordem lexicográfica.

Definição: considere as cadeias de caracteres Sa = a1a2...am e Sb = b1b2 . . . bn. Sa precede
Sb em ordem lexicográfica se e apenas se Sb é não-vazia e uma das seguintes condições é
verdadeira:

• Sa é uma cadeia vazia;

• a1 < b1 na ordem ‘0�
< ‘1�

< ‘2�
< . . . < ‘9�

< ‘A�
< ‘B�

< . . . < ‘Z �;

• a1 = b1 e a cadeia a2a3 . . . am precede a cadeia b2b3 . . . bn.

A sáıda deve ser escrita na sáıda padrão.

Exemplo de entrada

2 2

B02 3 A01 A02 A03

C01 2 B02 B01

3 2

ARTE2 1 ARTE1

PROG3 1 PROG2

PROG2 2 MAT1 PROG1

0 0

Sáıda para o exemplo de entrada

Formatura em 4 semestres

Semestre 1 : A01 A02

Semestre 2 : A03 B01

Semestre 3 : B02

Semestre 4 : C01

Formatura em 4 semestres

Semestre 1 : ARTE1 MAT1

Semestre 2 : ARTE2 PROG1

Semestre 3 : PROG2

Semestre 4 : PROG3
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Problema C
Redução de Pena

Arquivo fonte: pena.c, pena.cpp, pena.java ou pena.pas

O conhecido e temido hacker SideBarCoder finalmente decidiu entregar-se às autoridades, de-
pois de anos infernizando a vida de administradores de sistemas. SideBarCoder nunca causou
prejúızos diretamente, mas deixava os administradores furiosos, tendo ficado famoso por deixar
recados humorosos em arquivos localizados em sistemas supostamente impenetráveis.

SideBarCoder aceitou a proposta feita publicamente por uma grande empresa, de um ótimo
salário, com a condição de revelar a sua verdadeira identidade e trabalhar dali em diante na me-
lhoria da segurança do sistema Linux. No entanto, a Poĺıcia Federal não foi tão condescendente
quanto SideBarCoder esperava e prendeu-o no seu primeiro dia de trabalho.

Felizmente o juiz encarregado do caso levou em consideração o fato de SideBarCoder nunca
ter causado prejúızo a nenhuma empresa, e decidiu que ele poderia reduzir o peŕıodo na cadeia
se realizasse trabalho voluntário nas escolas de seu bairro (como pintar paredes de salas de
aulas, ajudar a cuidar de bebês em creches, etc).

O juiz entregou a SideBarCoder uma lista de tarefas posśıveis. Cada tarefa corresponde a
uma certa quantidade de pontos que podem ser utilizados para reduzir a pena. SideBarCoder
deve realizar as tarefas no peŕıodo de uma semana, de segunda-feira a sexta-feira. Para cada
tarefa, o juiz especificou o dia e hora de ińıcio e de final da tarefa, e o número de pontos
correspondente. O número de pontos atribúıdo à tarefa não é função de sua duração, mas sim
de sua dificuldade. Assim, cuidar de uma classe com vinte crianças por duas horas representa
um número maior de pontos do que pintar uma sala de aula, que demora quatro horas.

É lógico que SideBarCoder pensou em utilizar um computador para determinar como con-
seguir o maior número de pontos posśıvel. No entanto, como pena adicional, o juiz determinou
que SideBarCoder não pode chegar perto de um computador antes de cumprir sua pena. Deses-
perado, SideBarCoder solicitou que você escrevesse um programa para determinar quais tarefas
ele deveria escolher.

Para ter os pontos contabilizados, uma tarefa deve ser cumprida integralmente (ou seja,
do ińıcio ao final do peŕıodo para ela estabelecido, sem interrupção). No conjunto de tarefas
selecionado pelo seu programa não pode haver tarefas conflitantes. Duas tarefas conflitam se
ambas devem ser executadas no mesmo dia e existir interseção entre os seus horários. Como
todas as tarefas serão realizadas no bairro onde SideBarCoder mora, o tempo de deslocamento
de uma tarefa para outra pode ser desconsiderado. Assim, ele pode executar sem conflito duas
tarefas A e B tais que o horário de término de A é igual ao horário de ińıcio de B.

Entrada

A entrada contém vários casos de teste. A primeira linha de um caso de teste contém um inteiro
0 ≤ N ≤ 10000 que indica o número de tarefas disponibilizadas pelo juiz. Cada uma das N

linhas seguintes descreve uma tarefa, no seguinte formato:

Codigo Pontos Dia Inicio Final

onde

• Codigo é um inteiro que identifica univocamente uma tarefa (1 ≤ Codigo ≤ 10000))
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• Pontos é um inteiro que indica o número de pontos da tarefa (1 ≤ Pontos ≤ 50))

• Dia é uma cadeia de três caracteres que indica o dia da semana (Seg, Ter, Qua, Qui,

Sex) da tarefa;

• Inicio e Final indicam a hora de ińıcio e fim da tarefa, no formato HH:MM (entre 00:00
e 23:59). O final de uma tarefa ocorre sempre após o seu ińıcio e uma tarefa é inteiramente
contida em um dia.

O final da entrada é indicado por N = 0.

A entrada deve ser lida da entrada padrão.

Sáıda

Para cada caso de teste da entrada seu programa deve produzir seis linhas. A primeira linha
deve conter a expressão ‘Total de pontos:’, seguida de um espaço, seguida de um inteiro:
o número máximo de pontos que SideBarCoder pode acumular. As cinco linhas seguintes da
sáıda devem conter a lista dos pontos a serem conseguidos em cada dia da semana, no formato
mostrado no exemplo de sáıda abaixo.

A sáıda deve ser escrita na sáıda padrão.

Exemplo de entrada

3

5000 10 Seg 8:00 23:00

5001 20 Seg 11:00 12:00

5002 15 Seg 23:01 23:30

4

1977 5 Qua 10:00 10:29

1980 10 Qua 10:15 11:15

1983 6 Qua 11:00 12:00

1000 10 Seg 13:00 22:00

0

Sáıda para o exemplo de entrada

Total de pontos: 35

Seg: 35

Ter: 0

Qua: 0

Qui: 0

Sex: 0

Total de pontos: 21

Seg: 10

Ter: 0

Qua: 11

Qui: 0

Sex: 0
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Children’s Game 

 
Há muitos jogos com números para crianças. Estes jogos são muito fáceis de jogar, mas não tão 
fácil de fazer. Vamos discutir sobre um jogo interessante aqui. Cada jogador receberá um inteiro 
positivo N. Ele(a) pode fazer uma grande inteiro anexando os inteiros um após o outro. Tal como 
se existissem quatro inteiros como 123, 124, 56, 90 então os seguintes valores inteiros podem ser 
obtidos: 1231245690, 1241235690, 5612312490, 9012312456, 9056124123, etc. Na verdade 24 
inteiros como tal podem ser formados. Mas uma coisa é certa: 9056124123 é o maior inteiro 
possível dentre os 24 possíveis para aquela entrada. 
 
Você pode pensar que é muito fácil descobrir a resposta, mas isto vai ser fácil para uma criança 
que acabou de aprender o que é um número? 
 
Entrada: 
Cada entrada começa com um inteiro positivo N (≤ 50). Nas linhas seguintes há N inteiros 
positivos. A entrada é terminada por N = 0, que não deve ser processado. 
 
Saída: 
Para cada conjunto de entrada, você tem que imprimir o maior inteiro possível, o que pode ser 
feito anexando todos os inteiros N de maneira adequada. 
 

Exemplo de Entrada Exemplo de Saída 

4 
123 124 56 90 
5 
123 124 56 90 9 
5 
9 9 9 9 9 
0 

9056124123 
99056124123 
99999 
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