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1. Introdução 

As Olimpíadas Nacionais de Informática são um concurso de âmbito nacional, promovido 
e organizado pela APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da 
Sociedade da Informação - em colaboração com a Universidade do Algarve 
(Departamento de Engenharia Electrónica e Informática da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia) e com a Universidade do Porto (Departamento de Ciência de Computadores 
da Faculdade de Ciências), destinado aos jovens que frequentam o ensino secundário ou 
o ensino básico em todo o território nacional, constituído por uma prova nacional 
realizada em duas fases. 
 
As Olimpíadas Nacionais de Informática têm como objectivo promover o gosto pela 
programação e pelas tecnologias de informação entre os jovens, constituir um ponto de 
encontro de âmbito nacional para professores e alunos interessados nestes temas e 
servir para seleccionar uma equipa para representar Portugal nas Olimpíadas 
Internacionais de Informática. 
 
Nas Olimpíadas Nacionais de Informática, através da resolução de problemas de 
programação, os concorrentes podem aplicar os seus conhecimentos de Informática e de 
Programação, em competição leal e salutar com os seus colegas de outras escolas. 
 
Puderam concorrer, este ano, todos os jovens nascidos após 30 de Junho de 1989 e que, 
no ano lectivo 2008-2009 frequentassem o ensino básico, secundário ou equivalente 
(regulamento em anexo). 
 
Nas Olimpíadas Nacionais de Informática os concorrentes representam a escola a que 
pertencem. 
 
A primeira fase da prova nacional, dita prova preliminar ou de qualificação, consiste na 
resolução de três problemas apresentados simultaneamente a todos os concorrentes 
através da Internet por meio de um sistema de gestão de concursos de programação, 
problemas esses que deverão ser resolvidos individualmente pelos concorrentes, 
utilizando a linguagem de programação Pascal em ambiente Free Pascal 
(www.freepascal.org) ou as linguagens C ou C++ em ambiente GCC (http://gcc.gnu.org) e 
submetidos através do mesmo sistema, para avaliação. 
 
Antes da prova preliminar, a organização disponibiliza na Internet um concurso de treino, 
para que os concorrentes se possam familiarizar com o sistema. 
 
A classificação é calculada automaticamente pelo sistema em função do número de 
casos de teste que os programas submetidos pelos concorrentes conseguem resolver e é 
depois validada por um júri nacional, nomeado pela organização, o qual também 
desempatará os casos em que isso seja necessário, observando a qualidade da 
programação. 
 



 
 
 
Olimpíadas Nacionais de Informática (ONI’2009) 
 
 
 
 
 

 
 
Relatório de Actividades  pág. 6 

Os melhores concorrentes da primeira fase, até um máximo de 30, participarão na 
segunda fase do concurso, que constitui a prova final. 
 
A prova final é individual e é realizada usando o mesmo sistema da prova preliminar, mas 
presencialmente. 
 
A classificação final do concurso, a atribuir pelo júri nacional, é a da prova final, atribuída 
nos mesmos moldes da prova preliminar. 
 
Este ano de 2009 a prova final realizou-se no dia 29 de Maio nas instalações do 
Departamento de Ciência de Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade 
do Porto. 
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2. Desenrolar das provas 

As operações relacionadas com as Olimpíadas Nacionais de Informática foram 
suportadas por um sítio na Internet, http://www.dcc.fc.up.pt/oni/2009/, cuja página de 
entrada se anexa. 
 
As provas desenrolaram-se de acordo com o planeado: primeiro houve o concurso de 
treino, com o objectivo de, por um lado, dar a conhecer aos participantes o tipo de 
problemas que saem nas Olimpíadas e, por outro, de os familiarizar com o sistema de 
submissão e avaliação automática de problemas. 
 
Dos 208 alunos que se tinham registado, mais de 150 tentaram pelo menos ler os 
problemas de treino e mais de 100 participaram efectivamente nesse treino, tentando 
submeter resoluções. Este número está ainda abaixo do desejado, sendo que muitos 
alunos inscritos não chegam sequer a tentar fazer algo. No entanto, tem havido um 
crescimento efectivo da exposição real das Olimpíadas, sendo que o concurso de treino 
com problemas de variada dificuldade tem mitigado um pouco a preparação curricular 
quase inexistente para este tipo de olimpíadas. 
 
Na qualificação propriamente dita, 61 alunos tiveram pelo menos uma submissão válida, 
sendo que 52 alunos obtiveram pontos em pelo menos um dos problemas. Este número 
tem vindo a subir (22 alunos com pontos em 2007 e 50 em 2008) mas ainda aquém do 
potencial dado pelo número de inscritos. Este fenómeno tem-se repetido todos os anos e 
deve-se sobretudo à falta de preparação dos alunos para problemas de carácter 
algorítmico. 
 
A capacidade máxima da final era de 30 alunos e tendo-se verificado um empate técnico 
entre 7 diferentes alunos no 30º lugar, decidiu-se convidar para a final os 29 melhores 
classificados da qualificação. 
 
As provas de treino e de qualificação realizaram-se na Internet. A final realizou-se no 
Porto, nas instalações do Departamento de Ciência de Computadores (DCC) da 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Dos 29 concorrentes seleccionados, 
apenas 28 compareceram acompanhados pelos seus professores ou familiares. 
 
Seguiu-se, num anfiteatro do DCC, a entrega de certificados de participação, medalhas e 
prémios de participação a todos os finalistas. 
 
A classificação da final foi apresentada no fim de um jantar que teve lugar no hotel 
Ipanema Porto seguindo-se a entrega dos prémios, das medalhas e dos certificados de 
classificação aos 4 primeiros classificados. 
 
Os problemas do concurso de qualificação e da final são problemas originais, 
desenvolvidos pelo júri, e encontram-se também em anexo. Também em anexo, se 
encontram as classificações dessas duas provas, tal como produzidas pelo sistema de 



 
 
 
Olimpíadas Nacionais de Informática (ONI’2009) 
 
 
 
 
 

 
 
Relatório de Actividades  pág. 8 

avaliação automática. A classificação das Olimpíadas Nacionais de Informática é a 
classificação da prova final. 
 
Destes quatro, foram seleccionados os três alunos que formaram a delegação 
portuguesa às Olimpíadas Internacionais de Informática, que este ano decorreram em 
Plovdiv, na Bulgária. 
 
O júri das Olimpíadas Nacionais de Informática, edição de 2009, teve a seguinte 
composição: 
 

• Eng.º José Manuel Gomes Almeida, APDSI 
• Prof. José Maria Fernandes de Almeida, APDSI 
• Prof. Pedro João Valente Dias Guerreiro, Universidade do Algarve  
• Dr. Pedro Manuel Pinto Ribeiro, Universidade do Porto 
• Dr.ª Anabela Rodrigues Rocha, Escola Secundária Frei Heitor Pinto (Covilhã) 
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3. Conclusões 

Inscreveram-se 208 alunos de 49 escolas distribuídas geograficamente por todo o país. 
 
Verificou-se um acréscimo de 0,5% no quantitativo dos alunos inscritos em relação ao 
quantitativo no ano anterior. Desde 2004 que se tem verificado um acréscimo médio 
anual do quantitativo de alunos inscritos de 15,7%. 
 
Verificou-se um decréscimo de -10% no quantitativo de escolas que inscreveram alunos 
em relação ao quantitativo no ano anterior. Desde 2004 que se tem verificado um 
acréscimo médio anual do quantitativo de escolas que inscrevem alunos de 18,5%. 
 
A distribuição geográfica apresenta uma maior tendência para a participação de alunos 
(85%) e escolas (82%) do litoral, com uma participação mais significativa 
comparativamente a alunos (58%) e escolas (53%) da zona a Norte do rio Mondego. 
 
De notar que no ano de 2007 e no ano de 2008 se verificou a inscrição e participação na 
final de um aluno proveniente de uma escola do Funchal. No ano de 2009 verificou-se a 
inscrição de dois alunos provenientes de duas escolas do Funchal. 
 
Tal como referimos atrás, dos 208 alunos inscritos nas Olimpíadas, cerca de 25% não 
chegou a efectivamente participar de algum modo. Este fenómeno repete-se todos os 
anos.  
 
As provas de treino e qualificação foram realizadas de acordo com o calendário 
previamente estabelecido e culminaram em 29 de Maio de 2009, com uma final 
presencial para 29 alunos. 

 
O primeiro classificado foi o aluno, Rafael Schimassek, da Escola 
Secundária José Estevão (Aveiro) que se tinha deslocado 
daquela cidade acompanhado pelo seu professor. Os alunos 
classificados nas três posições imediatas vinham 
respectivamente, da Escola Secundária Jaime Moniz (Funchal), 
do Colégio Internato dos Carvalhos (V. N. Gaia) e da da Escola 
Secundária Sá da Bandeira (Santarém). 
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21ªs Olimpíadas Nacionais de Informática 2009 

ONI’2009 

Regulamento  

1. As Olimpíadas Nacionais de Informática são um concurso de âmbito nacional, 
promovido e organizado pela APDSI — Associação para a Promoção e Desenvol-
vimento da Sociedade da Informação —, em colaboração com o Departamento de 
Ciências da Computação da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e a 
Universidade do Algarve, destinado aos jovens que frequentam o ensino secundá-
rio ou o ensino básico em todo o território nacional, constituído por uma prova 
nacional realizada em duas fases. 

2. As Olimpíadas Nacionais de Informática têm como objectivo promover o gosto 
pela programação e pelas tecnologias de informação entre os jovens, constituir um 
ponto de encontro de âmbito nacional para professores e alunos interessados nes-
tes temas e servir para seleccionar uma equipa para representar Portugal nas Olim-
píadas Internacionais de Informática. 

3. Nas Olimpíadas Nacionais de Informática, através da resolução de problemas de 
programação, os concorrentes podem aplicar os seus conhecimentos de Informáti-
ca e de Programação, em competição leal e salutar com os seus colegas de outras 
escolas. 

4. Podem concorrer todos os jovens nascidos após 30 de Junho de 1989 e que no ano 
lectivo 2008-2009 frequentem o ensino básico, secundário ou equivalente. 

5. A apresentação a concurso deverá ser feita individualmente, por meio de ficha de 
inscrição própria, disponível no sítio do concurso, http://www.dcc.fc.up.pt/oni/. 

6. Cada inscrição deverá incluir a identificação de um professor responsável que 
apoia a participação do aluno concorrente nas diversas fases do concurso e que 
deve ser mandatado pela escola a que pertencem o professor e o aluno concorren-
te. 

7. Os contactos entre a organização do concurso e o concorrente serão feitos através 
do professor responsável ou com conhecimento deste. 

8. Nas Olimpíadas Nacionais de Informática os concorrentes representam a escola a 
que pertencem. 



 
9. A primeira fase da prova nacional, dita prova preliminar, consiste em três proble-

mas apresentados simultaneamente a todos os concorrentes através da Internet por 
meio de um sistema de gestão de concursos de programação, problemas esses que 
deverão ser resolvidos individualmente pelos concorrentes, utilizando a linguagem 
de programação Pascal em ambiente Free Pascal (www.freepascal.org) ou as lin-
guagens C ou C++ em ambiente GCC (http://gcc.gnu.org) e submetidos através do 
mesmo sistema, para avaliação. 

10. Antes da prova preliminar, a organização disponibilizará na Internet um concurso 
de treino para que os concorrentes se possam familiarizar com o sistema. 

11. A classificação é atribuída automaticamente pelo sistema em função do número de 
testes avaliados correctamente pelos programas submetidos pelos concorrentes e 
será validada por um júri nacional, nomeado pela APDSI, o qual também desem-
patará os casos em que isso seja necessário, observando a qualidade da programa-
ção. 

12. Os melhores concorrentes da primeira fase, até um máximo de 30, participarão na 
segunda fase do concurso, que constitui a prova final. 

13. A prova final é individual e é realizada usando o mesmo sistema da prova prelimi-
nar, mas presencialmente, em local ou locais a anunciar. 

14. A classificação final do concurso, a atribuir pelo júri nacional, é a da prova final, 
atribuída nos mesmos moldes da prova preliminar. 

15. O calendário das provas será publicado no sítio do concurso, assim como o local 
ou locais das provas presenciais. 

16. As fraudes ou tentativas de fraude em qualquer fase do concurso serão punidas 
com a exclusão do concorrente. 

17. Os concorrentes mais bem classificados na prova final, em número que será deter-
minado pelo júri nacional após a prova final, serão seleccionados para participa-
rem num estágio de formação sobre resolução de problemas de programação em 
ambiente de concursos, a realizar em Julho ou início de Agosto de 2009, no final 
da qual serão escolhidos, de entre os elementos desse grupo, em função do seu 
desempenho durante o estágio, quatro, para participarem, em representação de 
Portugal, nas Olimpíadas Internacionais de 2009 (http://www.ioi2009.org/) que se 
realizarão em Plovdiv, Bulgária, de 8 a 14 de Agosto de 2009. 

18. A resolução dos casos omissos neste regulamento será da competência do júri 
nacional. 

19. As decisões do júri nacional são irrevogáveis e delas não há recurso. 
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Bem-vindo ao site oficial das Olimpíadas Nacionais de Informática, um concurso de programação destinado
a  alunos  do  Secundário.  As  Olimpíadas  são  um  concurso  de  carácter  individual  e  as  linguagens  de
programação permitidas para resolver os problemas propostos são o Pascal, C ou C++.

Os melhores classificados terão a oportunidade de representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais
de Informática, que este ano serão realizadas de 8 a 14 de Agosto na cidade de Plovdiv, na Bulgária.

Consulta a secção informação para saberes mais. Podes também descobrir o que se passou nas edições
passadas das Olimpíadas..
 
Portugal consegue medalha nas IOI! 01:04 15/08/2009

Terminou há poucas horas a cerimónia de encerramento da 21ª
edição  das  Olimpíadas  Internacionais  de  Informática
2009,  realizas  em  Plovdiv,  na  Bulgária.  A  delegação
portuguesa foi composta pelos concorrentes Rafael Schimassek,
Pedro  Abreu e Francisco  Huhn, e pelos líderes Pedro Ribeiro
(Delegation  Leader)  e  António  Caleço  (Deputy  Leader),
contando  sempre  com  a  preciosa  ajuda  do  Prof.  Pedro
Guerreiro, que não pôde este ano estar presente fisicamente
nas Olimpíadas, mas esteve em Plovdiv em espírito.

A  participação  portuguesa  foi  um  grande  sucesso,
culminando na obtenção por parte do Pedro Abreu de
uma merecida medalha de Bronze, depois de ter obtido
uns fantásticos 427 pontos nos dois dias de difíceis provas.

Esta é a apenas a segunda medalha de bronze que Portugal consegue nas Olimpíadas Internacionais de
Informática (a primeira foi obtida por David Rodrigues, 2002, na Coreia do Sul), pelo que por isso mesmo o
resultado merece ainda mais destaque.

A organização das ONI desde já felicita o Pedro Abreu por este seu brilhante resultado e faz votos para que a
delegação portuguesa possa renovar este sucesso no próximo ano, no Canadá, sempre procurando mais e
melhores  resultados,  demonstrando  que  a  informática  e  a  algoritmia  estão  bem  vivas  em  Portugal,
merecendo o apoio por parte das entidades responsáveis e das empresas do ramo. Vale a pena apoiar os
nossos jovens pois eles têem muito talento.

Parabéns Pedro!

    
Clique nas fotos para aumentar
 
7 Medalhas para Portugal no CIIC 00:24 15/08/2009

Os  10  primeiros  classificados  das  Olimpíadas
Nacionais  de  Informática  foram  convidados  a
representar  Portugal  no  Concurso Ibero-
Americano  de  Informática  por
Correspondência  (CIIC).  Este  concurso,  que
serve também como preparação para as Olimpíadas
Internacionais,  tem  caracter  internacional  e  na
edição 2009 participaram os melhores alunos de 10
países: Argentina, Bolívia, Brasil,  Chile, COlômbia,
Cuba, Espanha, México, Portugal e Venezuela.

Os  resultados  de  Portugal  foram  muito  bons  e
foram alcançadas 7 medalhas:

Medalha de Prata: Rafael Schimassek e João Costa
Medalha de Bronze: Pedro Abreu, Diogo Basto, Francisco Huhn, Gabriel Damaso e Ruben Aguiar

Participaram também na prova os alunos Diogo Pinho, Ricardo Martins e David Ferreira.

A todos os alunos participantes ficam as nossas felicitações, e de modo muito especial aos nossos alunos
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medalhados.

Nota: na foto pode ver os alunos Francisco Huhn, Pedro Abreu e Rafael Schimassek, por esta ordem, que
receberam as respectivas medalhas do CIIC durante as Olimpíadas Internacionais de Informática 2009.
 
Fotos da Final 18:33 02/06/2009

Já podes ver o álbum de fotos da final nacional.

Estão incluidas fotos do registo, dos laboratórios de competição,
do anfiteatro e do jantar convívio. Tens também fotos inidividuais
dos concorrentes durante a prova e ainda da entrega dos prémios
aos 4 primeiros.

Álbum de Fotos da Final Nacional

Se tiverem mais  fotos  que gostassem de ver  publicadas,  por
favor entrem em contacto com a organização que teremos todo o
gosto em incluí-las no álbum.

 
Classificação da final 17:41 02/06/2009

Realizou-se  na  passada  sexta-feira  a  grande  Final  Nacional  das
ONI'2009 e já está disponível a classificação oficial:

Classificação Oficial da Final Nacional

O vencedor desta 21a edição das Olimpíadas Nacionais de Informática,
o nosso "campeão nacional", foi o Rafael Schimassek (ver foto) da
Escola  Secundária  José  Estevão,  de  Aveiro.  Aqui  ficam  os  nossos
parabéns  para ele, mas  também para todos  os  finalistas  e de um
modo  especial  aos  quatro  primeiros,  que  ganharam  o  direito  a
representar Portugal na Bulgária, nas Olimpíadas Internacionais (ainda
não está garantido o financiamento para os quatro, mas a organização tudo fará para que tal possa acontecer
e garante desde já a existência de uma delegação portuguesa nas Olimpíadas Internacionais).

Aqui ficam os enunciados dos 3 problemas da final:

Problema A: Somas de Quadrados
Problema B: Escolas
Problema C: Palavras para te quero

Muito brevemente colocaremos aqui alguams fotos da prova.
 

17 notícias em arquivo | Ver todas | 

Última alteração: 16:27 20/05/2009
Comentários/Sugestões: pribeiro_at_dcc.fc.up.pt

31 035 visitantes únicos 
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A mais importante cidade dos Emirados Arabes Unidos, o
Dubai, sofreu nos últimos anos uma enorme
transformação, passando de um aglomerado populacional
quase perdido no meio do deserto para uma imensa
metrópople recheada dos mais fantásticos arranha-céus.
Ao longo da sua principal avenida multiplicam-se as
construções em altura, como o incrível Burj Dubai, que ao
ficar completo no final de 2009 se tornará no mais alto
edíficio do mundo, passando os 800m e batendo por larga
margem todos os antigos recordes.

Os edíficios são identificados pelo seu número de ordem,
contado a partir do início da avenida. Quando uma foto é
tirada, apenas uma parte dos edifícios da avenida aparece na imagem e desse modo um edifício se destaca
por ser o mais alto nessa mesma imagem. Por exemplo, podíamos ter os seguintes 10 edifícios ao longo da
avenida:

Nº ordem:   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
  Altura: 350 150 200 400 831 450 200 350 100 350

Se uma foto apanhar todos os edifícios, o mais alto é o de altura 831. Se a foto apenas apanhar do primeiro
ao quarto edifício, o mais alto mede 400. Já se considerarmos apenas do sétimo ao décimo edifício,
existem dois empatados medindo o máximo de 350.

Dada a configuração dos edifícios ao longo da avenida, terás de descobrir qual o mais alto de cada uma
duma série de fotografias.

Dada um conjunto de N números inteiros indicando as alturas dos edifícios ao longo da avenida e F fotos,
cada uma descrita por dois números Ai e Bi, indicando que a foto apanha todos os edifícios entre Ai e Bi
(inclusive), a tua tarefa é descobrir qual (ou quais) o(s) edifício(s) mais alto(s) de cada foto.

Na primeira linha do input vem um único número inteiro N indicando o número de edifícios da avenida
(1≤N≤50 000). Segue-se uma linha contendo exactamente N inteiros Ei separados por espaços únicos,
indicando as alturas dos edifícios ao longo da avenida, da esquerda para a direita (1≤Ei≤100 000 000).

Na terceira linha vem um único inteiro F indicando o número de fotos a considerar (1≤F≤50 000).
Seguem-se exactamente F linhas, cada uma contendo dois números inteiros Ai e Bi, separados por um
espaço, indicando que a foto apanha todos os edifícios consecutivos desde o edifício nº Ai até o edifício nº
Bi ,inclusive (1≤Ai≤ Bi≤N). Nota que os edifícios são contados da esquerda para a direita, ou seja, o
primeiro edifício corresponde ao edifício mais à esquerda.

O output deve ser constituído exactamente por F linhas, cada uma descrevendo o(s) edifícios(s) mais
alto(s) de cada foto, pela mesma ordem em que as fotos aparecem no input.

Dubai http://www.dcc.fc.up.pt/oni/problemas/2009/qualificacao/probA.html

1 of 2 10-12-2009 12:47



Cada uma destas linhas começa por um único inteiro indicando a altura do(s) edifício(s) mais alto.
Segue-se um único espaço, seguido dos números de ordem dos edifícios da foto que têm essa altura
máxima. Estes números devem também vir separados por um único espaço. Nota que se existir um único
edifício de altura máxima, apenas deves imprimir esse número. Caso existam vários empatados, deves
imprimir todos pela ordem em que aparecem na avenida (isto é, da esquerda para a direita). É garantido
que no máximo existem 50 edifícios empatados com a altura máxima.

Para um conjunto de casos de teste valendo 50% dos pontos, o número de prédios e de fotos é inferior ou
igual a 200.

10
350 150 200 400 831 450 200 350 100 350
3
1 10
1 4
7 10

831 5
400 4
350 8 10
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O Professor A.B.C. (António Barroso Carvalho) estava a
ler um recente livro de programação quando reparou numa
frase que, apesar de usar 22 caracteres (incluindo espaços
e pontuação), apenas continha 11 letras diferentes:

"Programar é divertido!"

Nota que as letras usadas são precisamente 'A', 'D',
'E', 'G', 'I', 'M', 'O', 'P', 'R', 'T' e 'V'. O
professor começou então a pensar qual seria a maior
subsequência desta frase que continha apenas um
determinado número de letras (por maior entenda-se a
mais comprida, ou seja, a que tem maior quantidade de
caracteres). Por exemplo, se apenas forem permitidas 6
letras diferentes, a maior subsequência que se consegue construir é:

"r e divertid"

Esta sequência tem 12 caracteres e apenas usa 6 letras diferentes: 'D', 'E', 'I', 'R', 'T' e 'V'.

E se em vez de 6 for um outro número máximo de letras diferentes? E se a frase for outra? Tens de ajudar
o professor!

Dada um número inteiro M e uma frase constituída por letras, espaços e respectiva pontuação, a tua tarefa
é descobrir qual a maior subsequencia consecutiva de caracteres da frase que usa no máximo M letras
diferentes. Em caso de empate, deves escolher a subsequência que aparecer primeiro.

Na primeira linha do input vem um único número inteiro M indicando a máxima quantidade de letras
diferentes permitida (1≤M≤26).

Na segunda linha vem uma frase constituida unicamente por letras, espaços e pontuação. As letras nunca
são acentuadas nem cedilhadas e tanto podem ser maiúsculas como mínusculas (sendo que um 'A' é a
mesma letra que um 'a', por exemplo). Os espaços vêm representados no input pelo caracter underscore
('_'). Os sinais de pontuação que podem acontecer são os seguintes: '!', '?', '.', ':', ';' e ','. A frase nunca terá
mais do que 1 000 000 caracteres.

Na primeira linha do output deve vir um único número inteiro indicando o tamanho da maior subsequência
encontrada que apenas usa um máximo de M letras diferentes. Nota que para o cálculo do tamanho de
uma subsequência contam todos os caracters, mesmo os que não são letras. Já para efeitos de limitação,
interessam-nos as subsequência que no seu interior não tenham mais do que M letras diferentes.

Na segunda linha deve vir reproduzida a subsequência em si, tal como aparecia na frase. Caso existam
várias subsequências máximas deves colocar aqui aquela que começa primeiro.
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Para um conjunto de casos de teste valendo 40% dos pontos, o tamanho da frase é inferior ou igual a 300.

6
Programar_e_divertido!

12
r_e_divertid

11
Programar_e_divertido!

22
Programar_e_divertido!
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Alex Tew é um estudante britânico de 21 anos sem meios
financeiros para poder continuar os seus estudos na Universidade.
Para conseguir angariar o dinheiro necessário teve um ideia
pioneira e muito inovadora: resolveu criar um página onde
colocava à venda 1,000,000 de pixels, ao preço de 1 dólar cada
um. Quem quiser contribuir, compra um bloco rectangular de
pixels e pode colocar lá a imagem que quiser, publicitando por
exemplo uma empresa. Alex compromete-se a usar uma parte do
dinheiro para deixar a página online vários anos e em troca quem
compra os pixels pode ganhar o seu espaço num site que fica para
história da internet. Esta simples ideia correu o mundo e em pouco tempo Alex conseguiu o ambicionado
milhão de dólares.

Procurando imitar este sucesso, decidiste também colocar uma série de pixels à venda. A tua página terá à
venda um enorme rectângulo de pixeis inicialmente vazios e num dado momento qualquer pessoa pode
comprar um rectângulo de pixels adjacentes, desde ainda estejam todos livres. Para ajudar, queres
automatizar o processo de, dadas as dimensões do rectângulo a comprar, sugerir um espaço livre. A ideia é
mostrar ao comprador o espaço o mais possível em cima e à esquerda onde cabe o rectângulo de pixels a
comprar.

Imagina por exemplo que estás a vender um rectângulo de 10 linhas por 15 colunas e que já vendeste os
três rectangulos coloridos da figura:

Se alguém quiser comprar um quadrado de lado 4, existem vários sítios para o colocar. Se considerarmos,
como pedido, que devemos escolher o que está mais acima e, em caso de empate, o que fica mais à
esquerda, vemos que a sugestão seria colocá-lo na posição indicada a cinzento:
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Já se o rectângulo a comprar fosse de 6 linhas por 7 colunas, seria impossível colocá-lo.

Será que consegues criar um programa para ajudar neste processo de decisão?

Dado as dimensões inicias de um rectângulo global de pixels L por C pixels (indicando o número de linhas
e colunas), dadas as dimensões e posições de R rectângulos mais pequenos (já comprados) e dadas as
dimensões NL por NC pixels do rectângulo a comprar, a tua tarefa é descobrir se existe um sítio livre onde
é possível colocar o rectângulo a comprar (sem o rodar). Caso seja possível, deves indicar qual o sítio mais
acima (e em caso de empate o mais à esquerda) onde o deves colocar.

Na primeira linha do input vem um único número inteiro K indicando o número de casos a considerar (1
≤K≤10).

Seguem-se exactamente K casos de teste, cada um constituído pelas seguintes linhas:

Uma primeira com dois números inteiros L e C indicando as dimensões em pixels do rectângulo
global disponível para vender, indicando respectivamente o número de linhas e colunas
(1≤L,C≤1 000 000).
Uma segunda linha com dois números inteiros NL por NC indicando respectivamente o número de
linhas e colunas do rectângulo que se deseja comprar (1≤NL≤L e 1≤NC≤C).
Uma terceira linha contendo um único inteiro R indicando o número de rectângulos já comprados
(0≤R≤500).
Seguem-se exactamente R linhas, cada uma contendo 4 inteiros Y1, X1, Y2 e X2, separados por
espaços únicos, indicando que existe um rectângulo comprado com linhas entre Y1 e Y2 (inclusive)
e colunas entre X1 e X2 (inclusive) (1≤Y1≤Y2≤L e 1≤X1≤X2≤C). Estes rectângulos não estão por
nenhuma ordem em específico e é garantido que não se intersectam.

Para esclarecer qualquer dúvida relativa ao input nota que o primeiro caso de exemplo corresponde às
figura mostradas na introdução do problema.

O output é constituído exactamente por K linhas, cada uma contendo a resposta para o respectivo caso
(na mesma ordem em que aparecem no input).

Cada uma das respostas deve conter:
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Caso seja possível colocar o rectângulo (sem o rodar), dois números inteiros Y X separados por um
espaço indicando a coordenada superior esquerda da posição onde o rectângulo deve ser colocado
(relembra que deves escolher a posição o mais acima possível e em caso de empate o mais à
esquerda possível).
Caso seja impossível colocar o rectângulo, a mensagem "Impossivel" (sem as aspas e sem
acentos).

Para um conjunto de casos de teste valendo 60% dos pontos, o rectângulo global tem dimensões inferiores
ou iguais a 1000x1000.
 

3
10 15
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3
2 2 5 4
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2 9 3 13
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3
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Diofanto de Alexandria foi um dos mais importantes matemáticos gregos.
Conhecido por vezes como o "pai da Álgebra", está para a Aritmética
como Euclides está para a Geometria, ou Ptolomeu para a Astronomia, por
exemplo. Diofanto, que terá vivido no terceiro século da nossa era,
contribuiu com muitas inovações, em particular na notação matemática e
foi o primeiro matemático grego a perceber que as fracções são números.
O seu trabalho mais conhecido é Aritmética, um colecção de 130
problemas algébricos e suas soluções numéricas que teve uma influência
tremenda na matemática como nós a conhecemos. A sua tradução mais
conhecida para latim foi feita por Bachet em 1621.

Entre as muitas descobertas fascinantes, Diofanto parecia já saber que
todos os números inteiros positivos podem ser escritos como uma soma
de no máximo quatro quadrados de outros números inteiros positivos.
Este teorema, conhecido inicialmente como Conjectura de Bachet
(precisamente por causa de Bachet ter feito a tradução), interessou as
maiores mentes matemáticas da altura mas nem mesmo Fermat conseguiu
prová-lo. A primeira prova acabou por aparecer em 1770, por Lagrange, confirmando a sua total validade.
Vejamos alguns exemplos de números inteiros escritos como somas de quadrados:

  22 = 22 + 32 + 32 
  32 = 42 + 42

  74 = 52 + 72

Existem contudo várias formas de se escrever o mesmo número como soma de quadrados. O número 50,
por exemplo, pode ser escrito de cinco maneiras diferentes:

  50 = 12 + 72

  50 = 52 + 52

  50 = 32 + 42 + 52

  50 = 12 + 22 + 32 + 62

  50 = 32 + 32 + 42 + 42

Repara que nas diferentes hipóteses existem um número diferente de quadrados a serem somados.
Estamos interessados apenas em saber qual a mínima quantidade de quadrados a usar, que neste caso são
dois quadrados. E dentro desse mínimo de hipóteses, quantas maneiras diferentes existem de fazer a
soma? Neste caso temos precisamente duas maneiras, que correspondem às duas primeiras linhas. Nota
que para efeitos de contagem a ordem em que os quadrados aparecem na soma não importa, pelo
que 50 = 12 + 72 é a mesma coisa que 50 = 72 + 12 (só é contado uma vez).

No caso geral, para um dado número, consegues calcular estas informações? Qual o mínimo número de
quadrados a usar? E qual o número de maneiras diferentes de fazer essa soma com esse mínimo de
quadrados?

Dado um número N, a tua tarefa é calcular o menor número K de quadrados que somados igualam N.
Além disso, tens de calcular também de quantas maneiras diferentes D essa soma pode ser feita com K
quadrados (a ordem em que os quadrados aparecem na soma não importa para efeitos de contagem).
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Na primeira linha de input vem um número inteiro C, indicando o número de casos a considerar (1 ≤ C ≤
10).

Seguem-se exactamente C linhas, cada uma delas contendo um único número N indicando o número a
considerar em cada caso (1 ≤ N ≤ 2 000 000).

O output é constituído exactamente por C linhas, cada uma contendo a resposta para o número
correspondente pela mesma ordem em que apareciam no input.

Cada uma dessas linhas deve vir no formato "N: K D" (sem as aspas). N é o número correspondente. K
deve indicar o menor número de quadrados que somados igualam N. D deve indicar de quantas maneiras
diferentes essa soma pode ser obtida com K quadrados. Nota que não importa a ordem em que os
quadrados aparecem na soma, como foi atrás descrito. É garantido que D é sempre menor que 231 e como
tal cabe num normal inteiro de 4 bytes.

Para um conjunto de casos de teste valendo 40% dos pontos, os números N a considerar serão menores ou
iguais a 5 000.

3
4
5
50

4: 1 1
5: 2 1
50: 2 2
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Metropolis é uma enorme cidade famosa pelos muitos programadores que
lá vivem. Em tempos de crise, o presidente da Câmara Municipal está à
procura de uma maneira de reduzir a despesa pública e pensou que uma
das melhores formas de o fazer seria encerrar uma das muitas escolas
existentes, garantido contudo que toda a população continua com uma
escola por perto.

A cidade tem uma malha ortogonal de estradas tal como Nova Iorque, ou
seja, as ruas e avenidas são perpendiculares umas às outras formando um
extenso reticulado. Cada quarteirão da cidade pode ser então identificado
pela sua posição neste reticulado, que funciona como se fosse uma matriz.
Os quarteirões são numerados de norte para sul e de oeste para este.
Quando se diz que um quarteirão está na posição (Y,X), estamos a dizer
que está na Y-ésima posição a contar de cima (cima é o norte) e na
X-ésima posição a contar da esquerda (a esquerda é o oeste). Os
quarteirões são também caracterizados pela sua utilização social. No
nosso caso, apenas nos interessa saber quais são os que têm escolas
(quarteirões escolares) e os que têm casas (quarteirões residenciais).

A figura seguinte ilustra um exemplo de uma cidade de 5 linhas por 7 colunas com os respectivos
quarteirões escolares (letra 'E') e residenciais (letra 'R'):

Os habitantes de Metropolis deslocam-se pela cidade usando as estradas do reticulado. Assim, a distância
entre dois quarteirões é dada pela soma da diferença entre as posições horizontais e a diferença
entre as posições verticais. Por exemplo, a distância entre o quarteirão (1,6) e (2,2) é de 5 = 1+4. De
modo a minorar o impacto do encerramento da escola, o presidente da câmara quer calcular a que
distância da escola mais próxima ficaria o quarteirão residencial mais afastado de qualquer escola. Mais
precisamente, ele quer saber qual é o quarteirão escolar que, quando encerrado, tem como resultado
uma cidade onde o quarteirão residencial mais afastado de qualquer escola fica o mais perto
possível de uma escola.

Usando a cidade exemplo da figura anterior, estas seriam as 4 possibilidades de encerramento de escolas.
Em cada uma delas são indicados a vermelho os quarteirões residenciais mais distantes de uma escola e a
respectiva distância à escola mais próxima.
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Neste caso a melhor hipótese seria encerrar a escola em (1,6), uma vez que o quarteirão mais longe de
uma escola ficaria à distância 3. Todas as outras hipóteses de encerramento teriam como consequência
uma maior distância do quarteirão residencial mais longínquo.

Dadas as dimensões de uma cidade (L linhas por C colunas), a localização dos quarteirões escolares e a
localização dos quarteirões residenciais, a tua tarefa é calcular o melhor quarteirão escolar a encerrar de
modo a minimizar a distância à escola mais próxima do quarteirão residencial mais longínquo (o que fica
mais longe de qualquer escola),

A primeira linha de input contém dois números inteiros L e C indicando as dimensões da cidade. L dá o
número de linhas e C o número de colunas (1 ≤ L,C ≤ 500).

Seguem-se exactamente L linhas, cada uma delas com C caracteres descrevendo a cidade: a letra 'E'
representa um quarteirão escolar, a letra 'R' representa um quarteirão residencial e o caracter '.' (ponto)
representa um outro tipo de quarteirão.

É garantido que o número de quarteirões escolares é sempre superior a 1 e inferior ou igual a 20 000. É
também garantido que o número de quarteirões residenciais é maior que zero.

O output deve conter duas linhas. A primeira linha deve conter dois números inteiros Y e X separados por
um único espaço indicando qual a escola que deve ser retirada. A segunda linha deve conter um único
número inteiro D indicando a distância a que ficam os quarteirões residenciais mais longínquos (os que
ficam mais longe de qualquer escola).

Caso existam várias escolhas óptimas (ou seja, que correspondem a um mesmo D mínimo) deves escolher
aquela que fica mais a norte - menor Y - e em caso de novo empate aquela que fique mais a oeste - menor
X.
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Para um conjunto de casos de teste valendo 50% dos pontos, o número de linhas L e o número de colunas
C é inferior ou igual a 50 e o número de quarteirões escolares é inferior ou igual a 200.

5 7
.R.RRE.
RE.RR..
R....E.
..RR..R
R.RE..R

1 6
3
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O Aniceto está muito divertido com o novo jogo que
descobriu, o "Palavras para que te quero". A ideia do jogo
é muito simples. Tudo começa com uma enorme sequência
de letras e um dicionário contendo palavras, bem como
uma pontuação atribuída a cada uma dessa palavras. Em
cada passo o Aniceto escolhe uma subsequência contígua
de letras que corresponda a uma palavra do dicionário e
marca como usadas as letras correspondentes na sequência
inicial. Depois prossegue de forma igual para as letras que
restam até não conseguir escolher mais nenhuma palavra
da sequência. A pontuação obtida é igual à soma das pontuações de cada uma das palavras que o Aniceto
conseguiu usar na sequência inicial. Repara que podem existir várias maneiras de escolher as palavras e o
objectivo é atingir o máximo possível de pontos.

Aqui fica um exemplo de um dicionário com 6 palavras, uma sequência inicial de 14 letras e três maneiras
diferentes de escolher as palavras (neste caso o máximo possível é de 11 pontos).

Dicionário:                       Sequência:

Palavra      Pontos               informaticamas
-------------------
         ca | 2
         ti | 1                   3 formas de jogar:
        mas | 2
      camas | 5                   informatica + mas = 6 + 2 = 8
    informa | 5                   informa + ti + camas = 5 + 1 + 5 = 11
informatica | 6                   informa + ti + ca + mas = 5 + 1 + 2 + 2 = 10

A mesma palavra pode ser usada várias vezes, mas nem sempre é possível acabar por usar todas as letras
da sequência. Por exemplo, com o mesmo dicionário e a sequência "mtitias" o máximo possível seria 2
pontos, correspondentes a escolher duas vezes "ti". No final sobra "mtitias" (a vermelho as letras já
usadas) o que não corresponde a nenhuma palavra (nota que não podes usar o "mas" pois não
corresponderia a letras contíguas na sequência inicial).

Consegues ajudar o Aniceto a jogar e descobrir qual a melhor pontuação possível?

Dado um dicionário com P palavras, cada uma acompanhada pela respectiva pontuação, e um conjunto de
sequências de letras, a tua tarefa é calcular a melhor pontuação possível de atingir para cada sequência, de
acordo com as seguintes regras de jogo: em cada sucessiva jogada podes escolher uma subsequência de
letras contíguas na sequência inicial que corresponda a uma palavra do dicionário, marcando essas letras
na sequência como usadas (significando isto que não poderão ser usadas de novo em jogadas posteriores);
o jogo termina quando não é possível escolher mais palavras e a pontuação obtida corresponde à soma das
pontuações de cada uma das palavras escolhidas até essa altura.

Na primeira linha vem um número inteiro P, indicando o número de palavras do dicionário
(1 ≤ P ≤ 10 000).

Seguem-se exactamente P linhas, cada uma delas contendo uma única palavra e a respectiva pontuação,
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separadas por um único espaço. Cada palavra é uma sequência de letras minúsculas com um máximo de
100 letras. A pontuação é um número inteiro positivo menor ou igual a 1 000. As palavras podem vir por
qualquer ordem e não aparecem palavras repetidas.

Depois vem uma linha contendo um número inteiro C indicando o número de sequências a considerar
(1 ≤ C ≤ 10).

Seguem-se exactamente C linhas, cada uma contendo uma sequência de letras minúsculas, que
corresponde a uma sequência inicial do jogo a partir da qual queremos escolher as palavras. O tamanho S
de cada sequência é tal que 1 ≤ S ≤ 10 000.

O output deve conter exactamente C linhas, uma para cada sequência inicial. Cada linha deve conter um
único número inteiro indicando a pontuação máxima possível de obter para a sequência respectiva com o
dicionário dado. As sequências devem vir pela mesma ordem do input.

Para um conjunto de casos de teste valendo 60% dos pontos, o número de palavras P do dicionário é
inferior ou igual a 30 e o tamanho S das sequências é inferior ou igual a 15.

6
ca 2
ti 1
mas 2
camas 5
informa 5
informatica 6
2
informaticamas
mtitias

11
2
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Classificação obtida pelos concorrentes válidos que submeteram pelo menos uma vez
(entre parenteses encontra-se o número de submissões efectuadas no respectivo problema)

# Nome
Problemas

 Pontos  
A B C

1 ES_JMoniz Pedro Abreu 100 (1) 100 (1) 92 (4) 292

2 ES_VilaVerde Joao Costa 92 (2) 100 (10) 80 (3) 272

3 CI_Carvalhos Diogo Pinho 92 (1) 92 (8) 82 (2) 266

4 ES_DManuelI Ricardo Martins 92 (1) 62 (3) 50 (1) 204

5 CI_Carvalhos Ruben Aguiar 71 (3) 100 (2) 30 (7) 201

6 ES_SaBandeira Francisco Huhn 50 (5) 100 (4) 41 (3) 191

7 ES_MLamas David Ferreira 62 (2) 80 (1) 48 (1) 190

8 ES_JEstevao Rafael Schimassek 62 (1) 75 (3) 43 (3) 180

9 CI_Carvalhos Jorge Barbedo 62 (4) 61 (2) 35 (2) 158

10 INETE Miguel Serejo 62 (3) 80 (5)  142

11 CI_Carvalhos Diogo Basto 92 (2) 35 (1) 10 (2) 137

12 ES_APortela Andre Dias 62 (1) 36 (1) 35 (2) 133

12 ES_CTejo Nuno Melo 62 (1) 71 (16)  133

14 C_PauloVI Joao P Pereira 62 (2) 68 (3) 0 (3) 130

15 I_NunAlvres Joana Silva 62 (3) 32 (6) 35 (3) 129

16 INETE Diogo Vilela 62 (3) 65 (5) 0 (1) 127

17 ES_PBSalgado Antonio Silva 25 (4) 65 (3) 35 (1) 125

17 Didaxis Janine Freitas 50 (4) 40 (1) 35 (3) 125

19 CI_Carvalhos Gabriel Damaso 62 (4) 24 (5) 35 (1) 121

20 ES_Loule Luis Martins 62 (5) 42 (16) 15 (6) 119

21 EP_CJCampanha Andre Oliveira 56 (2) 32 (2) 25 (2) 113

22 INETE Marco Filipa 62 (3) 50 (2) 0 (4) 112

22 CI_Carvalhos Filipe Mota 42 (3) 50 (9) 20 (3) 112

24 Didaxis Catarina Oliveira 62 (5) 40 (13) 5 (2) 107

25 Didaxis Rui Rodrigues 35 (1) 36 (1) 35 (1) 106

26 ES_DASanches Artur Moreira 10 (8) 50 (6) 36 (5) 96

27 ES_Monserrate Tiago Costa 62 (15) 32 (12) 0 (2) 94

28 ES_ALusitano Ivan Antunes 56 (3) 0 (1) 30 (1) 86

29 EP_Chaves Ricardo Lopes 62 (4) 0 (3) 5 (1) 67

30 ES_CTejo Joaquim Madeira 62 (1)   62

30 INETE Fabio Silva 62 (2)   62

30 ES_ALusitano Daniel Trigueiros 62 (2)  0 (1) 62

30 EP_Chaves Luis Dias 62 (3)   62

30 CI_Carvalhos Joao Gomes 62 (6) 0 (3)  62

30 EC_Benedita Nelson Rodrigues 62 (10)   62

30 CI_Carvalhos Pedro Simoes 62 (7) 0 (8)  62

37 ES_APortela Miguel Silva 25 (8)  35 (1) 60

38 EP_Chaves Rafael Machado 50 (1)   50

38 Didaxis Tiago DC Gomes 50 (1)   50

38 EP_Odemira Nelson Silvestre 50 (2)   50

38 EP_Chaves Tiago Esteves 50 (4)   50

38 ES_ALusitano Tiago Relvas 50 (3)  0 (3) 50

43 ES_APortela Tiago Ferreira 40 (5)   40

44 CI_Carvalhos Cristiano Alves 0 (2) 32 (12)  32
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45 CI_Carvalhos Francisco Pinheiro 30 (2)   30

46 ES_DFBaltar Tiago Jesus 15 (1)   15

46 ES_ArqOFerreira Helder Pinhal 15 (3)   15

48 CI_Carvalhos Luis Rodrigues 10 (2)   10

48 CI_Carvalhos Ricardo Rocha 10 (4)   10

48 ES_AGouveia Diogo Raminhos 10 (5)  0 (1) 10

48 ES_Palmela Daniel Casquinha 10 (8) 0 (1)  10

52 ES_FCastro Tiago Gomes 5 (1)   5

53 Didaxis Alipio Salgado 0 (1)   0

53 ES_AFaria Diogo Alves 0 (1)   0

53 EP_CColombo Ivan Vieira 0 (1)   0

53 ES_FCastro Jose Valente 0 (1)   0

53 ES_DASanches Renato Castanheira 0 (2)   0

53 ES_FCastro Catia Valente 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0

53 ES_ALusitano Miguel Belo 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0

53 EP_Magestil Nuno Rosado 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0

53 ES_DrJCarvalho Valter Correia 0 (6) 0 (3)  0

Legenda:

Problema A: Dubai
Problema B: Pequenos Alfabetos
Problema C: Comprar Pixels

Nota 1: Cada problema tinha uma pontuação máxima de 100 pontos.
Nota 2: Foram seleccionados os 29 primeiros classificados para participarem na final nacional.
Nota 3: Alguns concorrentes foram desqualificadas tendo em conta os pontos 9 e 16 do regulamento.
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Classificação obtida pelos 28 concorrentes que participaram presencialmente na final
(entre parenteses encontra-se o número de submissões efectuadas no problema)

 

# Escola Aluno
Problemas

Pontos
A B C

1 E.S. José Estevão Rafael Schimassek 28 (2) 65 (2) 60 (1) 153

2 E.S. Jaime Moniz Pedro Abreu 12 (1) 45 (2) 75 (2) 132

3 C.I. Carvalhos Diogo Basto 46 (4) 20 (3) 24 (5) 90

4 E.S. Sá da Bandeira Francisco Huhn 4 (1) 10 (1) 64 (1) 78

5 C.I. Carvalhos Diogo Pinho 16 (2) 50 (1)  66

6 C.I. Carvalhos Gabriel Damaso 12 (2) 50 (4)  62

7 C.I. Carvalhos Rúben Aguiar 12 (3)  48 (2) 60

8 E.S. Vila Verde João Costa 12 (8) 45 (1)  57

8 E.S. D. Manuel I Ricardo Martins 12 (2) 45 (2)  57

10 ES Maria Lamas David Ferreira 12 (2) 0 (1) 24 (1) 36

11 E.S. P.B. Salgado António Silva 34 (1)   34

12 C.I. Carvalhos Jorge Barbedo 16 (2) 5 (2)  21

13 Didáxis Catarina Oliveira 20 (11)  0 (2) 20

14 E.S. Adolfo Portela André Dias 12 (5)   12

14 E.P. C.J. Campanhã André Oliveira 12 (1)  0 (1) 12

14 C.I. Carvalhos Filipe Mota 12 (2)  0 (3) 12

17 E.S A. Lusitano Ivan Antunes 8 (9) 0 (8)  8

17 E.S Cacilhas-Tejo Nuno Melo 8 (2)   8

17 E.P. Chaves Ricardo Lopes 8 (5)   8

20 E.S Monserrate Tiago Costa  5 (12)  5

21 E.S. D.A. Sanches Artur Moreira 4 (2)   4

21 I Nun'Alvres Joana Silva 4 (4) 0 (2)  4

23 INETE Diogo Vilela 0 (1)   0

23 Didáxis Janine Freitas 0 (2) 0 (3)  0

23 C. Paulo VI João Pereira 0 (4)   0

23 INETE Marco Filipa 0 (1)   0

23 INETE Miguel Serejo 0 (1)  0 (5) 0

23 Didáxis Rui Rodrigues 0 (4) 0 (6) 0 (4) 0

Legenda:

Problema A: Somas de Quadrados
Problema B: Escolas
Problema C: Palavras para te quero

Nota 1: Cada problema tinha uma pontuação máxima de 100 pontos.
Nota 2: Os 4 primeiros classificados ganham o direito a poder representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de

Informática
Nota 3: Em caso de empate os alunos são mostrados visualmente por ordem alfabética (mas o lugar é o mesmo).
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