
A.Tustin e seu dado novo 
Esse o problema era bem fácil, porém havia uma pegadinha, os números das faces do dado 

poderiam ser maiores que 6 e as faces podiam ter valores repetidos, então era necessário verificar se todos 
os números de 1 a 6 apareciam na entrada e se a soma de todos os lados opostos era 7. 
 

#include<bits/stdc++.h> 
 

using namespace std; 
 

const int N = 100005,oo = 0x3f3f3f3f; 
 

int d[7], aux[7]; 
 

int main(){ 
for (int i = 0; i < 6; i++){ 

scanf("%d",&d[i]); 
if(d[i] < 1  || d[i] > 6 || aux[d[i]] == 1){ 

printf("NAO\n"); 
return 0; 

} 

aux[d[i]]++; 
} 

if(d[0] + d[5] == 7 && d[1] + d[3] == 7 && d[2] + d[4] == 7 ) 
printf("SIM\n"); 

else 

printf("NAO\n"); 
return 0; 

} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



B.Tustin e seu dado antigo 
Eu resolvi este problema usando combinatória, podemos notar que uma face apagada só vai 

influenciar na resposta se sua face oposta também estiver apagada, então vamos chamar a quantidade de 
pares de faces opostas apagadas de . Depois de perceber isso se você estiver familiarizado com os 
conceitos de combinatória vai chegar na seguinte fórmula  . 

 
#include<bits/stdc++.h> 
 

using namespace std; 
 

int ans,fat[] = {1,1,2,6},pot[] = {1,2,4,8}; 
char f[10]; 
 

int main(){ 
scanf("%c",&f[0]); 
scanf(" %c %c %c %c",&f[1],&f[2],&f[3],&f[4]); 
scanf(" %c",&f[5]); 
if(f[0] == f[5] && f[0] == '*') ans++; 
if(f[1] == f[3] && f[1] == '*') ans++; 
if(f[2] == f[4] && f[2] == '*') ans++; 
printf("%d\n",fat[ans]*pot[ans]); 
return 0; 

} 
 

Uma outra solução seria gerar todas as permutações de dados possíveis e ver quais eram 
compatíveis com o dado de Tustin, funções como a next_permutation do C++ podem ajudar nesta tarefa. 
 

C. Fácil! 
Para resolver esse problema bastava somar dois números. 

 
#include<bits/stdc++.h> 

 

using namespace std; 
 

const int N = 100005,oo = 0x3f3f3f3f; 
 

int n,m; 
 

int main(){ 
scanf("%d%d",&n,&m); 
printf("%d\n",n+m); 
return 0; 

} 

 

 
 
 
 



D. Fácil? 
O grande desafio desse problema era lidar com o tamanho dos números dados na entrada, eles 

poderiam ser até  e as linguagens C e C++ só conseguem lidar com números menores que , . 
Então para resolver esse problema você seria forçado a usar outra linguagem ou implementar uma soma 
de números grandes em C++ (para implementar essa soma basta fazer igual uma soma feita no papel). 
 

#include <bits/stdc++.h> 
 

using namespace std; 
 

char a[1000] ,b[1000],c[1000]; 
int ans; 
int cnt; // conta os digitos da string C 
 

 

int main(){ 
scanf("%s %s",a,c); 
if(strlen(a) < strlen(c)) swap(a,c); // quero que o maior numero fique em A 
if(strlen(a) != strlen(c)) sprintf(b,"%0*d%s",strlen(a)-strlen(c),0,c); // 

igualo o tamanho das strings A e C colacando zeros a esquerda e coloco o resultado na 

string B 

else strcpy(b,c); 
int carry = 0; 
for(int i = strlen(a)-1; i>=0; i--){ 

if((a[i]-'0') + (b[i]-'0') + carry > 9){ 
c[cnt++] = (((a[i]-'0') + (b[i]-'0') + carry)%10) + '0'; 
carry = 1; 

} 

else{ 

c[cnt++] = ((a[i]-'0') + (b[i]-'0') + carry) + '0'; 
carry = 0; 

} 

} 

if(carry) c[cnt++] = '1'; 
c[cnt] = 0; 
reverse(c,c+cnt); 
printf("%s\n",c); 

} 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



E. Cash Róial 
Nesse problema bastava verificar se a tropa que iria ser colocada estava cercada por 5 tropas 

inimigas. Utilizar  vetores de direção é muito útil em problemas desse tipo. 
Dx[] = {0,0,1,-1,1,1,-1,-1}; 
Dy[] = {1,-1,0,0,1,-1,-1,1}; 
 
Com esses vetores a partir de uma posição você consegue acessar as 8 adjacentes usando apenas 
um for ao invés de ter que fazer um if para olhar para cada direção separadamente.  
 
#include<bits/stdc++.h> 
 

using namespace std; 
 

const int N = 1005,oo = 0x3f3f3f3f; 
 

int dx[] = {1,-1,0,0,1,1,-1,-1}; 
int dy[] = {0,0,1,-1,-1,1,-1,1}; 
int n,m,p; 
char grid[N][N]; 
 

int main(){ 
scanf("%d%d%d",&n,&m,&p); 
for (int i = 0; i < n; i++){ 

scanf("%s",grid[i]); 
} 

while(p--){ 
int x,y; 
scanf("%d%d",&x,&y); 
x--; 
y--; 
int cnt = 0; 
for (int i = 0; i < 8; i++){ // Acessando as 8 direções possíveis 

int a = dx[i] + x,b = dy[i] + y; 
if(a == n || a < 0 || b == m || b < 0 || grid[a][b] == '.') continue; 
cnt++; 

} 

if(cnt < 5){ 
printf("GG IZI\n"); 

} 

else printf("GRRR\n"); 
} 

return 0; 
} 

 
 
 
 

 
 
 
 



F. Irineu e as Walquírias 
Esse problema era um pouco mais difícil que os outros. Para resolvê-lo você deveria notar duas 

coisas, vão existir no máximo 15 tropas inimigas no tabuleiro e cada tropa inimiga pode ser atacada por 
no máximo 8 posições. Então para cada tropa inimiga você designaria uma máscara e depois marcaria 
todas as posições que tem adjacência com essa tropa inimiga com a máscara da tropa. Como existirão no 
máximo 15 tropas e cada uma tem 8 posições adjacentes, você teria no máximo   posições para por 
uma Walquíria, após isso o problema pode ser resolvido com programação dinâmica. As dimensões da 

memorização da programação dinâmica seriam  e a recorrência consiste em colocar ou 
não colocar uma Walquíria em determinada posição. 
 
#include<bits/stdc++.h> 
 

using namespace std; 
const int N = 105,oo = 0x3f3f3f3f; 
int dx[] = {1,-1,0,0,1,-1,1,-1},dy[] = {0,0,1,-1,1,-1,-1,1}; 
int n,m,have[N][N],full,dp[130][1 << 15],c; 
char grid[N][N]; 
vector<int> pos; 
int pd(int i,int mask){ 

if(dp[i][mask] != -1) return dp[i][mask]; 
if(i == pos.size()){ 

if(mask == full) return 0; 
return oo; 

} 

int ans = pd(i+1,mask); 
ans = min(ans,pd(i+1,mask | pos[i])+1); 
return dp[i][mask] = ans; 

} 

 

int main(){ 
memset(dp,-1,sizeof dp); 
scanf("%d%d",&n,&m); 
for (int i = 0; i < n; i++) scanf("%s",grid[i]); 
for (int i = 0; i < n; i++){ 

for (int j = 0; j < m; j++){ 
if(grid[i][j] == 'T'){ 

for (int k = 0; k < 8; k++){ 
int x = dx[k] + i , y = dy[k]+j; 
if(x < 0 || y < 0 || x == n || y == m || grid[x][y] == 

'T') continue; 
have[x][y] |= 1 << c; 

} 

c++; 
}  

} 

} 

 
 
 
 



full = (1 << c)-1; 
for (int i = 0; i < n; i++) 

for (int j = 0; j < m; j++) 
if(have[i][j]) pos.push_back(have[i][j]); 
 

int x = pd(0,0); 
if(x == oo){ 

printf("IMPOSSIVEL"); 
} 

else printf("%d\n",x); 
return 0; 

} 

 

G. Xenlonguinho 
Uma solução força bruta daria certo nesse problema, então bastava iterar sobre os números do 

intervalo e contar quantos tem quantidade pares de divisores. 
 
#include <bits/stdc++.h> 
 

using namespace std; 
 

int main(){ 
int n; 

 

cin >> n; 
int ans = 0; 
for(int i = 1 ; i <= n ; i++){ 

int divs = 0; 
for(int j = 1; j <= i/2; j++){ 

if(i % j == 0) 
divs++; 

} 

if((divs & 1)) 
ans++; 

} 

cout << ans << endl; 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



H. Xenlongão 
Nesse problema diferentemente do Xenlonguinho, o limite era muito grande, então soluções com 

força bruta não passariam. Porém existe uma propriedade matemática que diz que apenas números 
quadrados perfeitos possuem quantidade ímpar de divisores. Se você não soubesse essa propriedade 
bastava que você fizesse que seu código do Xenlonguinho mostrasse quais números tinham divisores 
ímpares e você perceberia o padrão: eram apenas os quadrados. Para saber quantos números quadrados 

tem em um intervalo  basta tirar a raiz de . Suponha que  

, isso significa que no intervalo haveria os quadrados de 1, 2, 3, …, R . Como queremos saber 
quantos números com quantidade par de divisores há no intervalo de 1 a N, basta subtrair do intervalo(N) 
a quantidade de números que tem quantidade ímpar de divisores (R ) . 
 
#include<bits/stdc++.h> 
 

using namespace std; 
 

const int N = 100005,oo = 0x3f3f3f3f; 
 

int n; 
 

int main(){ 
scanf("%d",&n); 
printf("%d\n",n-(int)sqrt(n)); 
return 0; 

} 

 

I. Colocando Radares 
Para saber quantos radares caberiam na avenida bastava fazer  e adicionar mais um a 

resposta caso a divisão não fosse inteira.  
 

#include<bits/stdc++.h> 
 

using namespace std; 
 

const int N = 100005,oo = 0x3f3f3f3f; 
 

int n,m; 
 

int main(){ 
scanf("%d%d",&n,&m); 
printf("%d\n",n/m + (bool)(n%m)); 
return 0; 

} 

 

 
 
 
 



 
 
 

J. Contando Radares 
Para resolver esse problema era necessário um pouco de conhecimento sobre programação 

dinâmica, o problema nada mais é que uma variação do problema da moeda. 
 

#include<bits/stdc++.h> 
 

using namespace std; 
 

const int N = 100005,oo = 0x3f3f3f3f,MOD = 1000000007; 
 

int n,m,dp[N],v[N]; 
 

long long pd(int pos){ 
if(pos >= n) return 1; 
if(dp[pos] != -1) return dp[pos]; 
long long ans = 0; 
for (int i = 0; i < m; i++){ 

ans = (ans+pd(pos+v[i]))%MOD; 
} 

return dp[pos] = ans; 
} 

 

int main(){ 
scanf("%d%d",&n,&m); 
memset(dp,-1,sizeof dp); 
for (int i = 0; i < m; i++){ 

scanf("%d",&v[i]); 
} 

printf("%lld\n",pd(0)); 
return 0; 

} 
 
 
 

 
 
 
 


