
--Métodos Computacionais-- 

Ficha de Exercício 

 

1) O blackjack – também conhecido como vinte e um - é um jogo de aposta praticado com 

cartas que pode ser jogado com até 8 baralhos (52 cartas cada), onde o objetivo é ter mais 
pontos do que o adversário, mas sem ultrapassar os 21 (caso em que se perde). O ganhador é 
aquele que atinja os 21 pontos ou o resultado inferior mais próximo desse valor (iremos 
dispensar os números de cartas, colocaremos como “infinitas”). 

 A pontuação das cartas é feita da seguinte forma: 

As cartas de 2 a 10 têm o número de pontos de acordo com seu valor facial. Todas as cartas 
de figuras valem 10 pontos. Os ases podem valer 1 ou 11 pontos (no nosso caso, os ases só 
irão valer 1 ponto). 

 Como jogar: 

Nosso jogo será do tipo “Player vs Computer” (1x1) . Primeiramente o Dealer (PC) distribuirá 

duas cartas para o Player e duas cartas para si próprio, ficando uma delas oculta ao Player.  

Por Exemplo:  

Cartas do PC:         Cartas do Player: 

PC[0]= *                  Player1[0] = 10 

PC[1]= 5                  Player1[1] = 7 

Com as cartas em mão o Player tem a opção de PEDIR CARTA ou de PARAR. Caso escolha 
PEDIR CARTA, o Player deverá observar se a soma dos valores de suas cartas não ultrapassa 
21. Se não ultrapassar, o Player novamente terá a opção de PEDIR CARTA ou PARAR e 
assim por diante. O Dealer só jogará quando o Player decidir parar; ficando responsável o 
Player por implementar uma inteligência ao PC a fim de que este escolha a hora certa de 
também parar. 

 

Dados da Questão : 

#include <stdlib.h> //importado para uso de : srand() E rand() 

#include <time.h>   //importado para uso de time(NULL) 

int rand ( void );  // retorna um pseudo-random número inteiro. 

 
Exemplo :  x = rand() % 10 + 1;  // x recebe um numero randomico 1~10 

 

srand(time(NULL)); Necessario para não repetir a mesma sequência toda vez que abrir o 
programa 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Baralho


Questão 2) O xadrez é um dos jogos mais populares do mundo, sendo praticado por 

milhões de pessoas em torneios, clubes, escolas, pela Internet, por correspondência e 

informalmente. Por ser um jogo de estratégia e tática (não envolve o elemento sorte), 

muitos estudiosos (teóricos do enxadrismo, matemáticos...) estudaram/estudam sobre o 

desenvolvimento de uma grande variedade de estratégias e táticas para se atingir o 

grande objetivo do jogo que é o xeque-mate.  

Nesse problema você irá entrar um pouco no universo do xadrez entendendo melhor a 

função de cada peça do jogo, exceto o rei e peão. O bispo movimenta-se apenas em 

diagonal. O cavalo apenas em L, a torre horizontalmente e verticalmente sem limites e a 

dama (ou rainha) em todas as direções sem limite. Vide exemplos na próxima página.  

Considere que você tem um tabuleiro de xadrez 8 x 8 e que existe apenas uma peça no 

tabuleiro. Seu trabalho será, dada a peça e a posição da mesma, exibir todas as casas 

para as quais essa peça pode se mover.  

Considere R como rainha, T como torre, B como bispo e C como cavalo.  

Analise os exemplos abaixo. Siga a parte visual apenas como exemplo. É necessário 

imprimir no console os possíveis movimentos.  

Obs.: Não é permitido o uso de vetores, ponteiros ou qualquer estrutura de dados ainda 

não vista no curso nessa questão.  

Obs².: Caso queira fazer bordas, experimente com os caracteres \xCD , \xBB , \xBA , 

\xC8 , \xCD e \xBC 

 

 

 


