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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 o Departamento de Informática da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 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. 
 
Podem concorrer todos os jovens nascidos após 30 de Junho de 1985 e que, no ano lectivo 
2004-2005 frequentem 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, consiste em 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 disponibilizará na Internet um concurso fictício 
para que os concorrentes se possam familiarizar com o sistema. 
 
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 organização, o qual também desempatará os casos em 
que isso seja necessário, observando a qualidade da programação. 
 
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, em local ou locais a anunciar. 
 
A classificação final do concurso, a atribuir pelo júri nacional, é a da prova final, atribuída 
nos mesmos moldes da prova preliminar. 
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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://ctp.di.fct.unl.pt/ONI/, cuja página de entrada se encontra em 
anexo. 
 
As provas desenrolaram-se de acordo com o planeado: primeiro houve um 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 129 alunos que se tinham registado, 
apenas 43 tentaram submeter alguma resolução. Provavelmente isto significa que no 
momento da inscrição grande parte dos potenciais concorrentes subvalorizam a dificuldade 
dos problemas, e que, ao tomarem conhecimento deles, imediatamente reconheceram não 
estar preparados para os resolver. Este fenómeno tem-se repetido todos os anos. 
 
Na prova de qualificação participaram 43 alunos, e desses, 33 tiveram uma submissão 
aceite. Houve três alunos que foram desqualificados, porque não resolveram os problemas 
individualmente. Como a capacidade para a final era 30 alunos, todos os 30 restantes foram 
seleccionados. 
 
As provas de treino e de qualificação realizaram-se na Internet. A final realizou-se em 
Lisboa, nas instalações do Departamento de Informática da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no Monte de Caparica, concelho de Almada. 
Todos os 30 concorrentes seleccionados compareceram, acompanhados pelos seus 
professores. 
 
A classificação da final foi apresentada alguns minutos depois da conclusão da prova, 
seguida de um jantar de confraternização, na cantina da Faculdade. 
 
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 avaliação 
automática. A classificação das Olimpíadas Nacionais de Informática é a classificação da 
prova final. 
 
Os oito alunos mais bem classificados foram convidados a realizar um estágio de formação, 
em Agosto. No final desse estágio, de entre os oito, serão seleccionados os quatro que 
formarão a delegação portuguesa às Olimpíadas Internacionais de Informática, que este ano 
decorrem em Nowy Sacz, na Polónia. 
 
O júri das Olimpíadas Nacionais de Informática, edição de 2005, teve a seguinte 
composição: 
 

• Eng.º António João Simões Monteiro, APDSI, que preside 
• Prof. José Maria Fernandes Almeida, APDSI  
• Prof. Pedro Guerreiro, Universidade Nova de Lisboa  
• Prof. Artur Miguel Dias, Universidade Nova de Lisboa  
• Dr. Pedro Manuel Pinto Ribeiro, Universidade do Porto  
• Eng.º José Pacheco, Universidade Nova de Lisboa  
• Dr.ª Anabela Rocha, Escola Secundária Frei Heitor Pinto (Covilhã) 
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3. Conclusões 
 
 
 
Inscreveram-se 126 alunos de 40 escolas distribuídas geograficamente por todo o país. 
 
Verificou-se um acréscimo de 25% no quantitativo dos alunos e um acréscimo de 82% no 
quantitativo de escolas em relação aos quantitativos no ano anterior. 
 
A distribuição geográfica apresenta um forte pendor para a participação de alunos e escolas 
do litoral com uma participação mais significativa da zona a Norte do rio Tejo. 
 
As provas de treino e selecção foram realizadas de acordo com o calendário previamente 
estabelecido e culminaram em 20 de Maio de 2005. 
 
O primeiro classificado foi o aluno, Ricardo Santos, da escola secundária Pinheiro e Rosa, 
de Faro, que se tinha deslocado daquela cidade acompanhado pelo seu professor. 
 
Os alunos classificados nas três posições imediatas vinham de escolas secundárias de 
Coimbra, Vila Nova de Gaia e Castelo Branco. 
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Anexo I -  Regulamento 



17ªs Olimpíadas Nacionais de Informática 2004/2005 

ONI’2005 

Regulamento 

1. 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 o 
Departamento de Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa, 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. 

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 
nestes temas e servir para seleccionar uma equipa para representar Portugal nas 
Olimpíadas Internacionais de Informática. 

3. 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. 

4. Podem concorrer todos os jovens nascidos após 30 de Junho de 1985 e que no ano 
lectivo 2004-2005 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, em http://ctp.di.fct.unl.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 
concorrente. 

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 
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. 

10. Antes da prova preliminar, a organização disponibilizará na Internet um concurso 
fictício 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 organização, o qual também 
desempatará os casos em que isso seja necessário, observando a qualidade da 
programação. 

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 
preliminar, 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 
determinado pelo júri nacional, serão seleccionados para participarem num estágio 
de formação sobre resolução de problemas de programação em ambiente de 
concursos, a realizar em Julho ou início de Agosto de 2005, 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 2005 (http://www.ioi2005.org) que se realizarão em 
Nowy Sacz, Polónia, de 18 a 25 de Agosto de 2005. 

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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Anexo III - Problemas do concurso de qualificação



Untitled

Problema A - Tiro ao Alvo

Um alvo, daqueles usados no tiro ao alvo, é um 
conjunto de círculos concêntricos. Se houver, por 
exemplo, 10 círculos, quem acertar na mosca 
ganha 10 pontos, pois o tiro fica dentro de 
exactamente 10 círculos. Se o tiro ficar, por 
exemplo, fora do sexto círculo (a contar do meio) 
mas dentro do sétimo, então vale 4 pontos, pois 
fica dentro de 4 círculos (o sétimo, o oitavo, o 
nono e o décimo). Quer dizer, em geral, no tiro ao 
alvo, o valor de um tiro, em pontos, é dado pelo 
número de círculos dentro dos quais o tiro 
acertou. 

O Problema

Escreva um programa que dada a descrição de um alvo e uma sequência de tiros calcule a pontuação 
dessa sequência assim como uma tabela indicando, para cada número de pontos, quantos tiros 
tiveram esse número de pontos. 

Mas há uma pequena complicação: queremos que o nosso programa fique preparado para usar alvos 
“generalizados”, em que os círculos não são necessariamente concêntricos. Não serem concêntricos 
não faz mal: o valor de um tiro continua a ser igual ao número de círculos nos quais o tiro acerta. 

Input

Na primeira linha do input vem um número N que representa o número de círculos, 0 ≤ N ≤ 100. Nas 
N linhas seguintes vêm três números reais que determinam as coordenadas x e y do centro e o raio de 
cada um dos N círculos. (Recorde que, em geral, os círculos não têm todos o mesmo centro.) Segue-
se uma sequência de linhas, em número indeterminado, mas inferior a 10000, cada uma com dois 
números reais, representando as coordenadas x e y de um tiro. 

Output

Na primeira linha do output vêm dois números inteiros, separados por um espaço: o primeiro 
representa a pontuação total obtida e o segundo o número de tiros. Seguem-se algumas linhas, no 
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Untitled

máximo N+1 ( N é o número de círculos), no mínimo zero, cada uma com dois números, P e T, 
separados por um espaço, tal que T é o número de tiros que obtiveram P pontos. Estas linhas vêm por 
ordem decrescente de P e só são escritas nos casos em que T é maior do que zero. 

Exemplo de Input

6
0 0 2
0.5 0 1
-0.5 0 1
0 -0.5 1
0 3 1
1.5 1.5 0.5
0 0
5 5
0.2 3
-1.5 0
-1.5 0.1
0 0
0 1
0 2
0.1 0.1

Exemplo de Output

19 9
4 3
2 2
1 3
0 1

Qualificação para a final das ONI'2005 
(21/04 a 24/04 de 2005)
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Untitled

Problema B - Dizimação Completa

Todos sabemos que algumas fracções não têm uma 
representação finita com a notação decimal habitual. Por 
exemplo, 1/3 = 0.333... e nunca mais acabam os “3”; 1/7 = 
0.142857142857... e este período “142857” repete-se 
indefinidamente. 

Outras têm uma representação exacta: 1/2 = 0.5; 127/128 = 0.9921875; 3/40 = 0.075. 

Das que não têm representação finita há algumas que têm uma parte inicial não repetitiva a que se 
segue a tal parte repetitiva. Por exemplo, 8/15 = 0.5333... Neste caso a parte inicial é “5” e a parte 
repetitiva é “3”. Outro exemplo: 19/44 = 0.43181818... Ou seja, a parte fixa é “43” e a parte periódica 
é “18”. 

Podemos generalizar, dizendo que qualquer fracção própria (uma fracção própria é uma fracção em 
que o numerador e o denominador são positivos, sendo o numerador menor do que o denominador) 
tem uma representação decimal com uma parte não repetitiva, a cabeça, e uma parte repetitiva, a 
cauda, em que uma ou outra mas não as duas podem ser vazias. No caso de 1/3 a cabeça é vazia e a 
cauda é “3”; no caso de 3/40 a cabeça é “075” e a cauda é vazia; no caso de 19/44 a cabeça é “43” e a 
cauda é “18”. Como vemos, a cabeça e a cauda das fracções próprias podem ser representados por 
cadeias de caracteres. 

O Problema

Escreva um programa para calcular a cabeça e a cauda de uma fracção própria determinada pelo seu 
numerador e pelo seu denominador. 
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Input

O input tem várias linhas. Em cada linha vêm dois números inteiros positivos, A e B, com A < B e B 
≤ 1024. O número A representa o numerador de uma fracção e o número B o denominador. 

Output

O output contém tantas linhas como o input. Em cada linha aparecem, separados por um sinal de 
cardinal ‘#’, a cabeça e a cauda da representação decimal da fracção que vem na linha correspondente 
do input. 

Exemplo de Input

1 3
1 7
1 2
127 128
3 40
8 15
19 44
1 61

Exemplo de Output

#3
#142857
5#
9921875#
075#
5#3
43#18
#016393442622950819672131147540983606557377049180327868852459

Qualificação para a final das ONI'2005 
(21/04 a 24/04 de 2005)
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Problema C - Descobrindo Anagramas

Anagrama: do Gr. aná, para cima, para trás + grámma, letra 
s. m., transposição de letras; 

inversão das letras de um nome para formar outro. 

A maior parte dos fãs de quebra-
cabeças está habituado a lidar com 
anagramas, ou seja, grupos de palavras 
que usam o mesmo conjunto de letras, 
mas com uma ordem diferente (por 
exemplo, sacar, casar e caras 
são anagramas). 

Uma classe de anagramas é um conjunto de duas ou mais palavras diferentes que usam exactamente as mesmas 
letras. Por exemplo, sacar, casar e caras formam uma classe de anagramas, e fio e foi formam outra 
classe de anagramas diferente. 

Mas será que num texto normal que nós escrevemos no quotidiano aparecem muitos anagramas? E distribuem-
se por muitas classes de anagramas, ou pelo contrário o número de classes é reduzido? 

O Problema

A tua tarefa é fazer um programa que descubra quantas classes de anagramas existem num determinado texto. 

Input

O input é um texto de tamanho arbitrário constituído por letras e outros caracteres. 

Para efeitos deste problema, uma palavra é um conjunto de letras contínuo entre quaisquer outros caracteres ou 
delimitado pelo início ou fim do input. É garantido que nunca existirão palavras de tamanho superior a 30 e que 
o número de palavras diferentes do texto nunca ultrapassará 10000. Também convém fazer notar que não 
importa se as letras são maísculas ou mínusculas, isto é, Oni é a mesma palavra que oni ou ONI. 
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Output

Uma única linha contendo o número de classes de anagramas que o texto contém. 

Exemplo de Input

Dormia eu numa linda cama, quando sonhei com uma maca.
Foi entao que vi muitas caras e pensei:
Sera possivel sacar algo deste sonho? Sera possivel casar com a imaginacao?
Mas o sonho era confuso e o mundo inteiro estava preso por um fio...
E eu durante este tempo todo na minha cama!

Exemplo de Output

3

Explicação: as três classes de anagramas que existem no texto são: 

●     caras casar sacar 
●     cama maca 
●     foi fio 

Qualificação para a final das ONI'2005 
(21/04 a 24/04 de 2005)
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Anexo IV - Problemas da final 



Futebol

Problema A - Futebol

O Futebol Clube da Trafaria (FCT) 
vai construir o seu centro de estágios 
num terreno rectangular cedido pela 
autarquia. Infelizmente, nesse terreno 
existe um bosque e, para podermos lá 
meter um campo de futebol, vai ser 
preciso cortar algumas árvores. O 
campo de futebol também é 
rectangular e os lados devem ser 
paralelos aos lados do terreno. 
Devido a requisitos ambientais 
inultrapassáveis, o FCT deve realizar 
este seu projecto abatendo o menor 
número de árvores que for possível. 
Curiosamente, o bosque foi plantado 
“matematicamente”, de tal modo que se dividirmos o bosque em quadrículas de lado unitário, em 
cada uma delas ou existe uma única árvore ou não existe árvore nenhuma (e nenhuma árvore está 
plantada sobre a fronteira das quadrículas). A sua tarefa é calcular o local em que deve ser implantado 
o campo de futebol de maneira a minimizar o número de árvores a abater. 

O Problema

Escreva um programa para resolver o problema do centro de estágios. 

Input

A primeira linha do input tem dois números inteiros positivos, C e L, representando o comprimento e 
a largura do rectângulo do campo de futebol. A segunda linha tem também dois números inteiros 
positivos, HF e VF, representando as dimensões na horizontal e na vertical do terreno (0 < HF, VF ≤ 
1000). Por definição, o comprimento C é a medida do lado horizontal do rectângulo do campo e a 
largura L é a medida do lado vertical. A terceira linha tem um número inteiro N (0 ≤ N), o número de 
árvores existentes no bosque. Cada uma das N linhas seguintes tem dois números inteiros, sem 
duplicados (isto é, todos os pares de números são diferentes), representando as coordenadas do canto 
inferior esquerdo das quadrículas nas quais existe cada uma das N árvores. Recorde que não há 
árvores em todas as quadrículas, mas todas as árvores estão dentro do terreno. A quadrícula no canto 
inferior esquerdo do terreno tem coordenadas (0, 0). (Veja a ilustração mais abaixo.) Os valores do C 
e L são tais que o problema tem sempre solução. 

Output
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Futebol

O output tem duas linhas. Na primeira linha vêm dois números: as coordenadas do canto inferior 
esquerdo do campo de futebol. Na segunda linha vem um número inteiro: o número de árvores a 
abater. Se houver vários rectângulos que minimizem o número de árvores a abater o seu programa 
deve escolher aquele cuja coordenada x seja menor. Se houver vários com a mesma coordenada x, 
deve escolher aquele cuja coordenada y seja menor. 

Exemplo de Input

3 2
8 5
19
0 2
0 4
1 0
1 1
1 3
2 2
2 3
3 1
4 1
4 3
4 4
5 0
5 4
6 1
6 2
7 0
7 2
7 3
7 4

Exemplo de Output

3 2
1

Ilustração

O seguinte desenho ilustra a situação descrita no caso usado no exemplo. Cada ‘a’ representa uma 
árvore. A cinzento está marcado o local onde deve ser construído o campo de futebol: 

4 a    a a  a
3  a a  a   a
2 a  a    a a
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Futebol

1  a  a a  a  
0  a    a  a
 0 1 2 3 4 5 6 7

Final das Olimpíadas Nacionais de Informática 2005 
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A máquina do Prof. ONI

Problema B - A máquina do Professor ONI

O famoso inventor e professor Orlando Nuno Isildo (Prof. O.N.I.) é conhecido por inventar todo o 
tipo de máquinas sem utilidade aparente mas que despertam novas tecnologias que mais tarde 
poderão criar uma nova era. 

Sempre que os seus 5 sobrinhos o visitam no laboratório, uma máquina merece a sua especial 
atenção: a máquina de Tubos Unidos pela Gravidade Anárquica (T.U.G.A.). A sua concepção é muito 
simples. A TUGA tem uma série de tubos com ramificações. Mais precisamente, começa por um 
único tudo que depois se bifurca em dois, cada uma destas ramificações divide-se novamente por dois 
tubos e assim sucessivamente como exemplificado na figura 1. No final de cada tubo encontramos 
um balde, e os baldes são todos numerados, da esquerda para a direita, começando no 1. 

 
Figura 1 - TUGA de 3 níveis e TUGA de 2 níveis 

A TUGA tem um tamanho definível pelo Prof. ONI, pois ele tem várias cópias de bifurcações que 
podem ser montadas umas em cima das outras. Para definirmos uma TUGA basta dizermos quantos 
níveis tem, ou seja, quantas vezes os tubos se ramificam em dois. A figura 1 mostra uma TUGA de 3 
níveis e uma TUGA de 2 níveis. 

A ideia é lançarmos uma bola no início do primeiro tubo e esperar para ver em que balde a bola cai, 
puxada pela força da gravidade. Para tornar a TUGA imprevisível, o Prof. ONI instalou umas 
pequenas patilhas em cada bifurcação que fazem a bola ir para a esquerda ou para a direita, como 
exemplificado na figura 2. 
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A máquina do Prof. ONI

 
Figura 2 - Funcionamento das patilhas 

Todas as patilhas estão inicialmente numa posição em que a bola vai para a direita. Quando a bola 
passa numa patilha, segue a direcção imposta por esta mas muda a posição da patilha. Portanto, 
depois de uma bola lançada, todas as patilhas do caminho que percorreu trocaram de posição. A título 
de exemplo, a figura 3 ilustra o que acontece se atirarmos 4 bolas numa TUGA de dois níveis. 

 
Figura 3 - 4 bolas atiradas numa TUGA de 2 níveis 

Os sobrinhos do Prof. ONI gostam de atirar muitas bolas porque nunca sabem onde estas vão parar. 
No entanto, o sobrinho mais velho está convencido que consegue descobrir exactamente em que 
balde cai cada bola e resolveu pedir-te ajuda. 

O Problema

A tua tarefa é escrever um programa que descobre em que balde cai a N-ésima bola (a bola número 
N) numa TUGA de um dado nível. Relembra que quando se atira a primeira bola, a TUGA tem 
sempre todas as patilhas na posição que faz a bola ir para a direita numa bifurcação. 

Input

Na primeira linha do input vem um número C que representa o número de casos a considerar. 

Cada caso é representado por uma linha contendo dois números inteiros separados por um espaço, L 
N, onde L representa o número de níveis da TUGA a considerar (1 < L < 20) e N representa que 
queremos saber onde cai a bola número N (1 ≤ N ≤ 1 000 000). 

file:///C|/Documents and Settings/PEDRO GUERREIRO/M...y Work/My Competitions/ONI/ONI2005/Final/probB.html (2 of 3)15/11/2005 10:01:41



A máquina do Prof. ONI

Output

Para cada linha de input vem uma linha de input, contendo um único número inteiro, que indica qual 
o número do balde onde a bola número N cai numa máquina de L níveis. 

Exemplo de Input

6
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
3 3

Exemplo de Output

4
2
3
1
4
6

Final das Olimpíadas Nacionais de Informática 2005 
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Em Busca dos Enunciados Perdidos

Problema C - Em busca dos enunciados 
perdidos

Num futuro não muito longínquo, perdido num templo profundo, escondido numa selva densa, está 
um achado arqueológico de grande valor: os enunciados dos problemas usados nas primeiras 
Olimpíadas Portuguesas de Informática!! O seu valor é incalculável e quem poderia estar atrás deste 
tesouro? Ninguém mais do que Indiana Jones Junior, o descendente do grande caçador de tesouros! 

Junior já conseguiu chegar ao templo, mas a separá-lo dos enunciados estão uma série de armadilhas 
mortais que o desafiam. Neste momento ele tem pela frente um quadriculado de pedras, cada uma 
com uma letra. Junior sabe que tem de pisar as pedras por uma determinada ordem e tem a certeza 
que se pisar as letras erradas um dardo mortal será lançado das paredes do templo. O que lhe resta 
fazer, portanto, é saber que letras "pisar" e por que ordem para passar mais este obstáculo... 

O quadriculado de letras é representado 
por um matriz, e a figura seguinte 
mostra o cenário que se apresenta ao 
Indiana. 

|I. Jones Junior|
\___        ____/
    |optpag|
    |fnharo|
    |ihmatg|
 ___|sareri|____
/               \
| Caminho para  |
|  Enunciados   |

Junior tem também um dicionário com as palavras que existiam nesses tempos primitivos dos 
primeiros enunciados e sabe que para passar este obstáculo tem que pisar as pedras correspondentes a 
uma dessas palavras. Mas que palavras é que são possíveis de "pisar" neste emaranhado de pedras? 
Entre outras, o dicionário que ele traz tem as seguintes 3 palavras: PROGRAMA , GANHAR e ONIS. 
Quais destas palavras podem ser obtidas através de um caminho pelas pedras? 
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Junior tem de tem de começar numa pedra qualquer da linha de cima (OPTPAG) e acabar numa pedra 
qualquer da linha de baixo (SARERI). Em cada passo pode andar para uma das oito casas adjacentes 
(vertical, horizontal e diagonal). Não pode também passar duas vezes pela mesma pedra sob pena de 
ser disparado um dardo. Seguindo estas regras, Junior consegue formar as palavras PROGRAMA e 
ONIS mas não GANHAR: 

Optpag    optPag
fNharo    fnhaRO
Ihmatg    ihMAtG
Sareri    sAreRi

Junior não tem a certeza de qual palavra é que deve usar, mas sabendo quais são as palavras possíveis 
torna-se mais fácil decidir o que fazer. Precavido como é, trouxe um portátil. Serás capaz de o 
ajudar? 

O Problema

A tua tarefa é ajudar o Indiana Jones Junior fazendo um programa que dada uma lista de palavras (o 
dicionário) e uma matriz de letras (o quadriculado de pedras) diga quais são as palavras que são 
possíveis de formar começando na linha de cima (em qualquer coluna) e acabando na linha de baixo 
(também em qualquer coluna). Relembra que em cada passo Junior só pode deslocar-se para uma das 
8 casas adjacentes na vertical, horizontal e diagonal e nunca pode repetir a mesma posição. 

Input

O input começa por ter uma linha contendo dois números inteiros separados por um espaço, L C (0 < 
L,C < 100), representando respectivamente o número de linhas e colunas do quadriculado de letras a 
considerar. 

Seguem-se L linhas, cada uma com C letras minúsculas, representando o quadriculado em si. 

Depois vem uma linha contendo D (0 < D < 50 000), o número de palavras do dicionário a 
considerar, seguida de D linhas, cada uma contendo uma palavra formada por letras minúsculas. As 
palavras são dadas numa ordem arbitrária e nunca terão um tamanho superior a 100. 

Output

A primeira linha de output deve conter um único número indicando o número de palavras do 
dicionário que é possível formar. Segue-se a lista das palavras propriamente ditas, uma por linha. As 
palavras devem vir ordenadas por ordem crescente de tamanho (Junior quer cansar-se o mínimo 
possível) e dentro do mesmo tamanho, devem vir ordenadas por ordem crescente alfabética. 

Vê os exemplos para esclarecer qualquer dúvida. 
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Exemplo de Input 1

4 6
optpag
fnharo
ihmatg
sareri
3
progama
oni
ganhar

Exemplo de Output 1

2
oni
programa

Exemplo de Input 2

3 3
abc
def
ghi
2
dicionario
pequeno

Exemplo de Output 2

0

Exemplo de Input 3

3 4
asut
tomx
loja
4
uma
ato
sol
sua
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Exemplo de Output 3

3
ato
sol
uma

Final das Olimpíadas Nacionais de Informática 2005 
(20 de Maio de 2005)

file:///C|/Documents and Settings/PEDRO GUERREIRO/M...y Work/My Competitions/ONI/ONI2005/Final/probC.html (4 of 4)15/11/2005 10:02:34









Olimpíadas Nacionais de Informática (ONI’2005) 

 
 
 

 
Relatório de Actividades  Pág. 35 

 
 
 
 
 
 

Anexo VI - Cartaz



Olimpíadas Nacionais de Informática (ONI’2005) 

 
 
 

 
Relatório de Actividades  Pág. 31 

 
 
 
 
 
 

Anexo V - Classificações do concurso de qualificação e da final 






