
Lotofácil
Breno, Mauro e Wagner (BMW para os íntimos) gostam muito de apostar nas loterias da Caixa
Econômica, nesse ano gastaram mais de R$3000 só em apostas. Em especial esse trio adora
apostar na loteria Lotofácil pois, pelas probabilidades, é bem mais fácil que a loteria mais
famosa do Brasil, a MegaSena. A apreciação deles pelas loterias é tão grande que eles
chegaram a viajar de Pato Branco para Dois Vizinhos apenas para ver o magnífico “Caminhão
da sorte” da Caixa Econômica sortear os jogos das loterias.

As regras da Lotofácil são bastantes simples: O volante (a cartela que possui os números a
serem marcados) possui 25 números, devendo o apostador marcar 15 números. O apostador
ganha prêmios quando acerta 11,12,13,14 ou 15 números. Os acertos na faixa de 11 a 13
números possuem prêmios fixos de R$2,50, R$5,00 e R$12,50, respectivamente. Os acertos de
14 e 15 variam dependendo da quantidade de ganhadores, mas em geral 14 acertos premiam
com R$1500,00 e os 15 acertos, com o prêmio máximo de R$1500000,00 (isso mesmo! um
milhão e meio de reais).

Todo mês esse trio aposta um bom montante de dinheiro e muitos jogos são marcados,
onerando assim o tempo de marcar os bilhetes e depois para conferir. O fator mais legal é que a
Caixa agora permite o desdobramento da aposta, ou seja, você pode marcar 16, 17, 18, ou 19
números em uma aposta, esse desdobramento equivale a combinação de todos os jogos de N
números marcados tomados a 15, por exemplo com 16 números marcados equivale a 16 jogos
simples de 15 números.

É claro que todos concordaram que fazer essas apostas combinadas é mais vantajoso, mas,
infelizmente, nenhum deles entende muito de matemática e nem de computação e por isso
quando, em um jogo combinado, acertam números na faixa de prêmios (de 11 a 15 acertos) eles
não conseguem dizer quantos prêmios em cada faixa eles acertaram, e por isso pediram a sua
ajuda para implementar um programa que verifique quantos prêmios eles ganharam nas apostas
de um dia.

Entrada

A entrada é composta por um único caso de teste que possui diversas linhas. A primeira linha do
caso de teste é composta por 15 inteiros si ( 1 ≤ si ≤ 25) representando os números sorteados.

As próximas linhas do caso de teste possuem as apostas feitas no dia. As apostas são divididas
em duas linhas, a primeira com um inteiro A ( 15 ≤ A ≤ 19) representando quantos números
foram marcados na aposta e na próxima linha A inteiros ai ( 1 ≤ ai ≤ 25) representando os
números marcados.

A entrada termina com EOF.

Saída

Para cada aposta você deverá imprimir o número da aposta, começando em 1, da seguinte
forma: “Aposta X”, seguidas de várias linhas representando quantos prêmios serão recebidos
nas faixas de 11 a 15 acertos, quando nenhum prêmio for recebido em alguma faixa ele não



deverá ser impresso, e quando nenhum prêmio for recebido deverá ser impresso “nenhum
premio aqui”. Deixe uma linha em branco entre uma aposta e outra. Verifique os exemplos
abaixo para melhor entender a saída.

Exemplos

Entrada:
1 3 4 5 7 8 9 10 11 13 15 17 19 20 24
16
1 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 18 19 21 23 24
15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 16 18 21 22 23 25

Saída:
Aposta 1
11: 5

Aposta 2
11: 1

Aposta 3
nenhum premio aqui

Entrada:
1 2 5 6 7 9 12 14 15 17 18 21 22 24 25
16
1 2 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 19 21 22 24

Saída:
Aposta 1
12: 13
13: 3
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