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1 Resumo
Implementar o jogo Mau-mau utilizando estrutura de lista circular duplamente encadeada.

2 Detalhes
Temos muitas variações do jogo. Para o trabalho siga as regras abaixo.

2.1 Detalhes preliminares
• Número de jogadores: de 2 a 10 jogadores.

• Objetivo: Uma rodada termina quando um jogador descartar todas as cartas da mão. Ao final da rodada o jogador
que tem maior número de pontos sai do jogo. Inicia uma nova rodada até que reste apenas um jogador, o vencedor.

• 2 Baralhos (104 cartas).

Pontuação:

• A (ás) = 1 ponto

• 2 (dois) = 2 pontos

• 3 (três) = 3 pontos

• 4 (quatro) = 4 pontos

• 5 (cinco) = 5 pontos

• 6 (seis) = 6 pontos

• 7 (sete) = 7 pontos

• 8 (oito) = 8 pontos

• 9 (nove) = 9 pontos

• 10 (dez) = 10 pontos

• J (valete) = 11 pontos

• Q (dama) = 12 pontos

• K (rei) = 13 pontos

2.2 O jogo
As cartas são embaralhadas e em seguida distribuídas 5 para cada jogador. O jogo começa em sentido horário, mas

pode mudar no decorrer do jogo. O jogador, na sua vez, descarta uma carta do mesmo valor ou do mesmo número da
que está no topo do lixo. Se o jogador não tem uma carta que pode ser jogada, ele compra uma carta do monte e tenta
jogar. Se ainda não é possível ele passa a vez ao próximo. Quando o lixo estiver vazio (inicio de cada rodada) o jogador
pode jogar qualquer carta. Quando a ultima carta do monte for comprada, um novo monte será formado empilhando
cada carta desempilhada do lixo, exceto o topo do lixo (para que o jogador não perca a referência). Dessa forma o monte
passa a ser o (antigo lixo ? topo) invertido e o lixo fica somente com o antigo topo. Existe 3 tipos de cartas: estado,
castigo e neutra.

• estado: Q (dama ou rainha) inverte a rotação, de horário para anti-horário e vice-versa.

• castigo

– A (ás) faz com que o próximo jogador não jogue, direcionando o jogo ao ?próximo do próximo?.

– 7 (sete) o próximo jogador compra 2 cartas.

– 9 (nove) o jogador anterior compra 3 cartas.

• neutra: todas as outras cartas.

2.3 Implementação
Seu trabalho é fazer um programa que simule o jogo Mau-mau utilizando estruturas de pilha (monte e lixo) e lista

circular duplamente encadeada (jogadores). Informe o vencedor tendo como entrada o número de jogadores e as 104
cartas já embaralhadas. A medida que as cartas são lidas devem ser empilhadas no monte. Assuma que cada jogador
sempre joga a carta de maior valor possível. O naipe é utilizado para desempate, descartando na seguinte sequência: paus
(♣), copas (♥), espada (♠), ouro (♦).



2.3.1 Entrada

O programa implementado deverá ser capaz de ler um arquivo com o seguinte formato:

• Um inteiro N que define a quantidade de partidas.

• Para cada partida é dado:

– Um inteiro 1 < J < 11 que define a quantidade de jogadores.

– 104 cartas já embaralhadas separadas por espaço. O nome de uma carta é formado por 2 caracteres:

∗ o primeiro caracter indica o valor da carta (’A’ = às, ’B’ = 2, ’C’ = 3, ..., ’J’ = 10, ’K’ = Valete, ’L’ =
Dama, ’M’ = Rei);
∗ o segundo o naipe da carta (’0’ = paus, ’1’ = copas, ’2’ = espada, ’3’ = ouro). Por exemplo, ’K0’ refere-se
à carta Valete de paus.

2.3.2 Saída

Saída deve ser apresentada no seguinte formato: "Vencedor da partida X: Jogador Y.". Sendo X o número da partida
e Y o número do jogador vencedor daquela partida.

2.3.3 Exemplo de Entrada

1 1
2 2
3 A0 B0 C0 D0 E0 F0 G0 H0 I0 J0 K0 L0 M0 A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 A2 B2

C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2 J2 K2 L2 M2 A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3 I3 J3 K3 L3 M3 A0 B0
C0 D0 E0 F0 G0 H0 I0 J0 K0 L0 M0 A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 A2 B2 C2
D2 E2 F2 G2 H2 I2 J2 K2 L2 M2 A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3 I3 J3 K3 L3 M3

2.3.4 Exemplo de Saída

Vencedor da partida 1: Jogador 1.

2.4 Execução
Será necessário executar o programa em horário de aula para que o professor possa avaliar a implementação dos

requisitos mencionados neste documento bem como sugerir melhorias até a data da entrega.

3 Entrega
O trabalho deverá ser entregue em duas etapas: a primeira é a entrega dos arquivos de código fonte via e-mail para o

endereço max.gontijo.oliveira@gmail.com com o seguinte assunto:

[CMP1054] Trabalho N1 - Aplicação de Listas - Jogo Mau Mau

A segunda é a apresentação do trabalho em sala de aula diretamente para o professor.

3.1 Código fonte
Os arquivos de código fonte deverão ser compactados em um único arquivo (ZIP, RAR, 7Z, etc.) e enviados até a

data informada pelo professor em sala de aula.

3.2 Apresentação
Todos os alunos deverão apresentar o trabalho ao professor em sala de aula no dia informado em sala. Nenhum

trabalho deverá ser finalizado no dia/hora da aula.
A apresentação será realizada individualmente e irá considerar a capacidade do aluno de explicar todo o código

desenvolvido ou partes específicas determinadas pelo professor. Além disso, poderão ser solicitadas alterações no dia da
apresentação.



4 Avaliação
A avaliação será realizada em duas etapas: uma referente à entrega do programa; a outra referente à apresentação.
A entrega vai considerar o respeito ao prazo, o funcionamento do programa no dia da apresentação e, principalmente,

o uso correto de pilhas.
A apresentação vai considerar a explicação do aluno acerca do código desenvolvido e a capacidade de o aluno responder

perguntas sobre o código ou sobre os problemas atacados. O professor poderá ainda solicitar alterações no código que o
aluno deverá ser capaz de realizar.

Bônus 1: será concedido na nota do trabalho (não na N1), 1,0 ponto adicional para o programa que for construído
utilizando alguma interface rica (QT, GTK, OpenGL, etc.) e que estejam funcionando.

Bônus 2: será concedido na nota do trabalho (não na N1), 1,0 ponto adicional para o programa que for construído
apresentando uma animação da partida sendo executada.
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