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TP 01 – Tipos Abstratos de Dados 
 
 
Descrição 
 

João é um vendedor ambulante. Ele sempre está viajando entre uma cidade e outra. Quando 
ele chega em uma cidade, vende tudo que tem e compra coisas novas. Então, ele viaja para 
outra cidade, vende suas coisas e compra outras novas. 
 
Neste problema, você deverá indicar os produtos que João deverá comprar em uma 
determinada cidade. Para isso, é dada a quantidade total de dinheiro que João possui e uma 
lista de produtos, bem como o lucro mínimo desejado pelo vendedor. 
 
Seu programa deve ter 2 modos de execução: 
 

1. Modo de "satisfação": neste modo, basta seu programa imprimir a lista de produtos a 
serem comprados, em ordem alfabética, de modo a satisfazer o lucro mínimo desejado 
por João. João não é nada ambicioso, e em geral é muito fácil satisfazê-lo. Detalhe: não 
é necessário gastar todo o dinheiro de João, apenas o suficiente para que a venda de 
todos os produtos gere o lucro desejado. 
 

2. Modo de "otimização": neste modo, seu programa deve imprimir a melhor lista que 
conseguir encontrar, em ordem alfabética, visando maximizar o lucro que João terá. 
Para este modo, você deve desenvolver algoritmos que, de alguma forma, procurem 
uma lista de produtos que melhore a vida de João. O trabalho que tiver o melhor 
algoritmo (ou seja, que obtiver os melhores resultados), ganhará 5 pontos extras. 

 
Ao escolher a lista de produtos, lembre-se: João é extremamente conservador quando o 
assunto é dinheiro, e não admite ficar endividado em hipótese alguma. Em outras palavras, 
nunca gaste mais do que o dinheiro disponibilizado por João!!! 

 
 
Entrada 
 

A entrada contém vários conjuntos de teste (várias paradas de João). A primeira linha da 
entrada contém um inteiro que indica o número de casos de teste do problema. A segunda 
linha estará sempre em branco. 
 
Cada caso de teste começa com três inteiros: X, indicando a quantia em dinheiro que João 
pretende gastar, L, indicando o lucro mínimo que João deseja com estes produtos e N (1 ≤ N ≤ 
100), indicando a quantidade de produtos à disposição para João escolher. 
 
Seguem N linhas, cada uma descrevendo um produto. Cada linha é iniciada por uma string, 
indicando o nome do produto. O nome do produto não contém nenhum espaço ou acentos, 
como em "Bau_Ouro" ou "Camisa_Atletico". Seguido do nome, vem 3 números inteiros, q, c e 
p. Esses números representam, respectivamente, a quantidade disponível do produto, o custo 
dele para João e, finalmente, o preço que João poderá cobrar no momento da venda desse 
mesmo produto. Entre dois casos de teste existe sempre uma linha em branco. 
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Saída 
 

Para cada conjunto de entrada, inicialmente uma linha contendo o lucro total que João terá 
após vender todos os produtos. Em seguida, o programa deve produzir M linhas na saída, onde 
M é o número de produtos que João deve comprar. Entre dois casos de teste deve haver 
sempre uma linha em branco. 
 
Cada uma das M linhas deve conter: (i) o nome do produto e (ii) a quantidade 
comprada/vendida daquele produto e (iii) o lucro total obtido com o produto. Os produtos 
devem ser impressos em ordem alfabética. 
  
Segue um exemplo de entrada e saída do programa (exemplos maiores e mais interessantes 
serão disponibilizados em breve no site da disciplina). No exemplo abaixo, o programa foi 
executado no modo “satisfação” utilizando um algoritmo qualquer. 
 

Exemplo de Entrada Exemplo de Saída 

2 
 
100 10 3 
Mascara 2 8 10  
Relogio_Chique 1 50 100 
Celular_Velho 1 30 50 
 
10 5 2 
Copo 10 1 2 
Botijao_Gas 1 10 20 

52 
Mascara 1 2 
Relogio_Chique 1 50 
 
5 
Copo 5 5 

 

 
Execução 
 

O executável gerado pelo seu programa pode receber um argumento: a palavra   
otimizacao. Exemplos de chamada: 
 
./programa < entrada.txt > saída.txt 
 

./programa otimizacao < entrada.txt > saída.txt 
 
Na primeira chamada, em que o parâmetro é ocultado, seu programa imprimirá os resultados 
no modo “satisfação”. Na segunda chamada, seu programa será executado no modo 
“otimização”. 

 

 
Imposições e comentários gerais 
 

Neste trabalho, as seguintes regras devem ser seguidas: 

• Um TAD deve ser implementado para representar os produtos. É fundamental que os 
conceitos aprendidos sobre TAD sejam respeitados. 

• Seu programa não pode ter “memory leaks”, ou seja, toda memória alocada pelo seu 
código deve ser corretamente liberada pelo seu código. 

• Clareza, identação e comentários no código também vão valer pontos. Por isso, escolha 
cuidadosamente o nome das variáveis e torne o código o mais legível possível. 

• Trabalhos copiados (e FONTE) terão nota zero, além de os alunos envolvidos no plágio 
perderem toda a nota atribuída a participação e pontos extras, entre outros (...) 
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O que deve ser entregue 
 

• Código fonte do programa em C ou C++ (bem identado e comentado). 

• Documentação do trabalho. A documentação deve ser entregue em PDF e conter: 
1. Implementação: descrição da implementação do programa. Não faça “print screens” 

de telas e não inclua o código fonte. Ao contrário, procure resumir ao máximo a 
documentação, fazendo referência ao que julgar mais relevante. É importante, no 
entanto, que seja descrito o funcionamento das principais funções e procedimentos 
utilizados, bem como decisões tomadas relativas aos casos e detalhes de 
especificação que porventura estejam omissos no enunciado. Este é o momento de 
apresentar a análise de complexidade das principais funções do programa. 

2. Impressões gerais: descreva o seu processo de implementação deste trabalho. Aponte 
coisas que gostou bem como aquelas que o desagradou. Avalie o que o motivou, 
conhecimentos que adquiriu, entre outros. 

3. Conclusão: conclusões e comentários gerais sobre o trabalho. 
 
 

Como deve ser feita a entrega 
 

Verifique se seu programa compila e executa na linha de comando (utilizando o compilador 
GCC ou G++ do Ubuntu) antes de efetuar a entrega. Quando o resultado for correto, 
entregue via moodle (www.decom.ufop.br/moodle) até as 23h55 do dia 23/06/2013 um 
arquivo .ZIP e outro .PDF com seu nome e sobrenome. Exemplo: 
 

• nome-sobrenome.zip – este arquivo .ZIP deve conter apenas os arquivos .c e .h 
utilizados na implementação. 

 
• nome-sobrenome.pdf – este arquivo .PDF deve conter a documentação do trabalho.  

 


