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Caderno de Problemas

Este caderno contém 5 problemas, as páginas estão numeradas de 1 a 5, não contando esta página
de rosto.

Informações Gerais:

A) Sobre a entrada 

1) A entrada de seu programa deve ser lida da entrada padrão. 

2) A entrada é composta por um único caso de teste, descrito em um número de linhas que depende
do problema. 

3) Quando uma linha da entrada contém vários valores, estes são separados por um único espaço
em branco; a entrada não contém nenhum outro espaço em branco. 

4) Cada linha, incluindo a última, contém o caractere final de linha.

B) Sobre a saída 

1) A saída de seu programa deve ser escrita na saída padrão. 

2) Quando uma linha da saída contém vários valores, estes devem ser separados por um único
espaço em branco; a saída não deve conter nenhum outro espaço em branco. 

3) Cada linha, incluindo a última, deve conter o caractere final de linha.

Realização:
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Problema A
Delimitadores Balanceados

Nome do arquivo fonte: delimitadores. [c | cpp | java | hs | py2 | py3]

Um delimitador é considerado qualquer um dos seguintes caracteres: (, ), {, }, [ ou ].

Dois delimitadores são considerados um par combinado se o delimitador de abertura (isto é,
(, [ ou {) ocorre à esquerda de um delimitador de fechamento (ou seja, ), ] ou }) do mesmo tipo
exato. Existem três tipos de pares de delimitadores: [], {} e ().

Um par de delimitadores correspondente não é balanceado se o conjunto de delimitadores
que ele contém não corresponder. Por exemplo, {[(])} não é balanceado porque o conteúdo entre
{ e } não é balanceado. O par de colchetes inclui um único parêntese de abertura não balanceado,
(, e o par de parênteses inclui um único colchete de fechamento desbalanceado, ].

Por essa lógica, dizemos que uma sequência de delimitadores é balanceada se as seguintes
condições forem atendidas:

• Não contém delimitadores sem correspondência.

• O subconjunto de delimitadores  entre  os limites  de um par combinado de delimitadores
também é um par de delimitadores correspondente.

Dada  uma  strings  de  delimitadores,  determine  se  cada  sequência  de  delimitadores  é
balanceada. Se uma string estiver balanceada, imprima  SIM. Caso contrário, imprima  NAO (sem
acento).

Entrada

A primeira linha contém um único inteiro N (1 ≤ N ≤ 103), o número de strings. Cada uma
das linhas seguintes contém uma única string S (1 ≤ |S| ≤ 103), uma sequência de delimitadores.

Saída

Para cada string da entrada, seu programa deve imprimir SIM ou NAO.

Exemplos

Entrada 

3
{[()]}

{[(])}

{{[[(())]]}}

Saída 

SIM
NAO
SIM

Entrada 

2
{{([])}}
{{)[](}}

Saída 

SIM
NAO

1
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Problema B
Pares de Meias

Nome do arquivo fonte: meias. [c | cpp | java | hs | py2 | py3]

João  trabalha  em  uma  loja  de  roupas.  Ele  tem  uma  grande  pilha  de  meias  que  deve
emparelhar por cor para venda. Dada uma sequência de inteiros representando a cor de cada meia,
determine quantos pares de meias com as cores correspondentes existem.

Por exemplo, se existem 7 meias com cores 1, 2, 1, 2, 1, 3, e 2,  há um par de meias de cor 1
e um de cor 2. Portanto, o número de pares é 2.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N, (1 ≤ N ≤ 100), a quantidade de meias. A
segunda linha contém uma sequência de N inteiros Ci (1 ≤ Ci ≤ 100, para 1 ≤ i ≤ N), descrevendo a
cor de cada meia.

Saída

Seu programa deve produzir uma linha contendo um único inteiro, o número total de pares
de meias que João consegue emparelhar.

Exemplos

Entrada

9

10 20 20 10 10 30 50 10 20

Saída

3

Entrada

15
6 5 2 3 5 2 2 1 1 5 1 3 3 3 5

Saída

6

2
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Problema C
Pulando nas Nuvens

Nome do arquivo fonte: nuvens. [c | cpp | java | hs | py2 | py3]

Júlia  está  jogando  um  novo  jogo  para  celular  que  começa  com  nuvens  numeradas
consecutivamente. Algumas das nuvens são de tempestade e outras são cumulus. Ela pode pular em
qualquer nuvem cumulus com um número igual ao número da nuvem atual mais 1 ou 2. Ela deve
evitar as nuvens de tempestade. 

Determine o número mínimo de saltos que Júlia levará para pular de sua posição inicial para
a última nuvem. É sempre possível ganhar o jogo.

Para cada jogo, Júlia receberá nuvens numeradas com 0 se estiverem seguras, ou com 1 se
precisarem ser evitadas. Por exemplo, se a sequência numerada que Júlia receber for: 0, 1, 0, 0, 0, 1,
0, Júlia deve evitar a segunda e sexta nuvens, portanto, poderia seguir os seguintes caminhos: 1ª →
3ª → 5ª → 7ª ou 1ª → 3ª → 4ª → 5ª → 7ª. O primeiro caminho tem 3 saltos enquanto o segundo
caminho tem 4.

Entrada 

A primeira linha da entrada é por um inteiro  N (2 ≤ N ≤ 100), número total de nuvens. A
segunda linha contém N dígitos binários, representando nuvens cumulus (0) ou de tempestade (1). 

Saída 

Seu  programa  deverá  imprimir  um  único  número  inteiro,  o  número  mínimo  de  saltos
necessários para ganhar o jogo.

Exemplos

Entrada

7

0 0 1 0 0 1 0

Saída

4

Entrada

6

0 0 0 0 1 0

Saída

3

3
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Problema D
Sherlock e a String Válida

Nome do arquivo fonte: sherlock. [c | cpp | java | hs | py2 | py3]

Sherlock considera uma string como válida se todos os caracteres da string aparecerem o
mesmo número de vezes. Também é válido se ele puder remover apenas 1 caractere em 1 índice na
string, e os caracteres restantes ocorrerão no mesmo número de vezes. Dada uma string S, determine
se ela é válida. Em caso afirmativo, imprima SIM, caso contrário, imprima NAO (sem acento).

Por exemplo, se S = "abc", é uma string válida porque as frequências são {‘a’: 1, ‘b’: 1, ‘c’:
1}. Também o é  S = "abcc" porque podemos remover um 'c' e ter 1 caractere de cada na string
restante. Se S = "abccc", no entanto, a string não é válida, pois só podemos remover 1 ocorrência de
‘c’. Isso deixaria frequências de caracteres de {‘a’: 1, ‘b’: 1, ‘c’: 2}.

Entrada 

 A entrada contém a string S (1 ≤ |S| ≤ 105, onde cada caractere de S é uma letra minúscula
entre ‘a’ e ‘z’. 

Saída 

Para cada string da entrada, seu programa deve imprimir SIM ou NAO.

Exemplos

Entrada 

aabbcd

Saída

NAO

Entrada 

aabbccddeefghi

Saída

NAO

Entrada 

abcdefghhgfedecba

Saída

SIM

4
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Problema E
Notificações de Atividades Fraudulentas
Nome do arquivo fonte: notificacoes. [c | cpp | java | hs | py2 | py3]

O  HackerLand  National  Bank  tem  uma  política  simples  para  alertar  os  clientes  sobre
possíveis atividades fraudulentas da conta. Se a quantia gasta por um cliente em um determinado
dia for maior ou igual a 2 vezes gasto mediano do cliente por um número de dias consecutivos, ele
enviará ao cliente uma notificação sobre possíveis fraudes. O banco não envia ao cliente nenhuma
notificação até que tenha, pelo menos, os dados das transações do número de dias anteriores.

Dado o número de dias seguidos e os gastos diários totais de um cliente por um período de
N dias, determine e imprima o número de vezes que o cliente receberá uma notificação durante
todos os N dias.

Por exemplo,  D = 3 e gastos = {10, 20, 30, 40, 50}. Nos três primeiros dias, eles apenas
coletam dados de despesas. No dia 4, temos despesas iniciais de {10, 20, 30}. A mediana é 20 e o
gasto do dia é 40. Como 40 ≥ 2 x 20, haverá um aviso. No dia seguinte, nossas despesas iniciais são
{20, 30, 40} e as despesas do dia são 50. Isso é menos que 2 x 30, portanto, nenhum aviso será
enviado. Durante o período, houve um aviso enviado.

Nota:  A  mediana  de  uma  lista  de  números  pode  ser  encontrada  organizando  todos  os
números,  do  menor  para  o  maior.  Se  houver  um número  ímpar  de  números,  o  do  meio  será
escolhido. Se houver um número par de números, a mediana é então definida como a média dos
dois valores intermediários. (Wikipedia)

Entrada

A primeira linha da entrada contém dois inteiros N (1 ≤ N ≤ 103) e D (1 ≤ D ≤ N), o número
de dias de dados de transação e o número de dias das últimas transações usados para calcular os
gastos médios. A segunda linha contém N números inteiros não negativos Gi (0 ≤ Gi ≤ 200, para 1 ≤
i ≤ N), onde cada inteiro Gi denota os gastos no i-ésimo dia. 

Saída

Seu programa deve imprimir um número inteiro denotando o número total de vezes que o
cliente recebe uma notificação durante um período de N dias.

Exemplos

Entrada

9 5

2 3 4 2 3 6 8 4 5

Saída

2

Entrada

5 4

1 2 3 4 4

Saída

0

Entrada

5 3

10 20 30 40 50

Saída

1

5
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