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Lista de Exercícios 01 – Introdução 
 

Instruções 
 
• Todos os exercícios que envolvem programas devem ser resolvidos através de programas; 
• Na solução dos exercícios, devem ser utilizados os conceitos listados no cabeçalho desta lista; 
• Para cada exercício, deve ser criado um arquivo com nome “Nome_ListaX_ExeY.c”, em que Nome 

denota o nome do aluno,  X denota o número da lista de exercícios e Y denota o número do exercício; 
• Os códigos fonte deverão ser primeiramente submetidos ao Uva, e após serem aceitos, devem ser 

entregues através do Moodle, sem zipar; 
• Códigos copiados ou tentativas de trapaça acarretam em perda total da lista de exercícios; 
• Eventuais dúvidas podem ser sanadas com o professor; 
• A data da entrega é até o início da próxima aula. 

 
 

O Problema 3n+1 
 

ID: 1001 
 

Considere o seguinte algoritmo para geração de uma sequência de números. Comece com um inteiro n. 
Se n é par, divida por 2. Se n é ímpar, multiplique por 3 e adicione 1. Repita este processo com o novo 
valor de n, terminando quando n = 1. Por exemplo, a seguinte sequência de números será gerada para n = 22:  

 

22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 
 

É conjecturado2 (mas ainda não provado) que esse algoritmo terminará em n = 1 para todo inteiro n. Ainda, a 
conjectura é verdadeira para todos os inteiros até, pelo menos, 1.000.000. Para uma entrada n, o 
comprimento de ciclo n é a quantidade de números gerados até e incluindo3 1. No exemplo acima, o 
comprimento de ciclo de 22 é 16. Dados quaisquer dois números i e j, você deve determinar o comprimento do 
ciclo máximo sobre todos os números entre i e j, incluindo3 ambos os extremos. 

 
Entrada 
 

A entrada consiste em uma série4 de pares de inteiros i e j, sendo um par por linha. Todos os inteiros serão 
menores que 1.000.0005 e maiores que 0. 
 
Saída 
 

Para cada par de inteiros i e j, apresente i, j na mesma ordem em que aparecem na entrada6 e depois o maior 
comprimento de ciclo entre inteiros entre (e incluindo7) i e j. Estes três números devem ser separados por um 
espaço, com todos os três números em uma mesma linha e com uma linha de saída8 para cada linha de entrada. 
 

Exemplo de Entrada Exemplo de Saída 
1 10 1 10 20 

100 200 100 200 125 
201 210 201 210 89 
900 1000 900 1000 174 



Como Ler o Problema Anterior 
 
Repare as notas enumeradas de 1 a 8 no problema anterior: 
 

1. Este é o id do problema, o que será utilizado no site da UVa para identificar qual problema você está 
resolvendo; 

2. Esta é a chamada Conjectura de Collatz, proposta pelo matemático alemão Lothar Collatz em 1937. 
Os problemas fornecidos para este tipo de desafio de programação sempre tem um histórico 
científico, ainda que isto não esteja explícito. Paul Erdõs (o famoso matemático húngaro que 
publicou mais artigos que qualquer outro na história) disse sobre este problema: “A matemática não 
está pronta para este tipo de problema”, e ofereceu uma recompensa em dinheiro para quem o 
solucionasse. Note que não é pedido neste desafio para que o programador prove a conjectura, 
porém, apenas calcule alguns comprimentos de ciclos; 

3. Preste atenção neste itálico, ele não está aí à toa; 
4. Note que não é informada a quantidade de pares a serem lidos. Neste caso, devem ser lidos pares de 

números até que não haja mais nada na entrada; 
5. Sempre leve em consideração os tamanhos máximos e mínimos da entrada, para depois analisar qual 

tipo de dado pode ser utilizado; 
6. Note que o trecho “na ordem em que aparecem na entrada” aparentemente não precisaria ser 

expresso. Porque precisaria? Por acaso j pode vir antes de i em alguma situação? Note ainda que na 
seção sobre a entrada nada é dito sobre i ser menor ou igual a j. Esta é uma pegadinha, pois i pode 
ser maior que j, e neste caso, estamos tentados a, na saída, escrever j e i, nesta ordem; 

7. Olha o “incluindo” aí de novo. Note esta insistência neste termo é uma dica; 
8. Uma linha sempre termina com a quebra de linha, mesmo que seja a última. 



CD 
 
ID:11849 
 
Jack e Jill decidiram vender alguns de seus Compact Discs,  enquanto eles ainda valem alguma coisa. Eles 
decidiram vendar um de cada título que ambos possuem. Quantos CDs podem vender Jack e Jill? 
 
Nem Jack nem Jill possuem mais que uma cópia de cada título. 
 
Entrada 
 
A entrada consiste de uma sequência de casos de teste. A primeira linha de cada caso de teste contém dois 
números inteiros não negativos N e M, cada um valendo no máximo um milhão, especificando a quantidade de 
CDs de Jack e Jill. Esta linha é seguida por N linhas que listam os números dos CDs de Jack em ordem 
crescente e depois M linhas listando os CDs de Jill em ordem crescente. Cada número é positivo inteiro e não 
maior que um bilhão. A entrada é terminada por uma linha contendo dois zeros – esta linha não é um caso de 
teste e não deve ser processada. 
 
Saída 
  
Para cada caso de teste, imprima uma linha contendo um número inteiro – o número de CDs que Jack e Jill 
possuem em comum. 
 
  

Exemplo de Entrada Exemplo de Saída 
 

3 3 
1 
2 
3 
1 
2 
4 

0 0 
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