
GSI010 - Programação Lógica
Prática 6 - Predicados extra-lógicos



Predicados extra-lógicos

Utilize os seguintes predicados nos exerćıcios a seguir,

I =..

I findall

I bagof

I setof

I maplist

I assert

I retract

I call



Exerćıcios de fixação

Fazer os seguintes predicados usado maplist:

I dobrarLista/3 – dobrarLista([1,2,3,4],[2,4,6,8])
I Multiplicar cada elemento da lista por 2

I converterMoedaLista(ListaDolar, ListaReal).
I converter os valores da lista em dolar para valores em real



Exerćıcio: vizinhos

Considere a seguinte base para escrever o predicado
vizinhos(Pessoa, ListaDeVizinhos) usando e sem usar
findall.

1conhece(joao, maria).
2conhece(ricardo, jose).
3conhece(josue, jose).
4conhece(isabela, maria).
5conhece(isabela, jose).
6conhece(josue, ana).
7conhece(joao, ana).
8



Exerćıcio: pegar titulo/2
Fazer pegar titulo/2 que recebe a descrição de um HTML e
retorna o t́ıtulo dele.

1
2?− Pagina = html(meta([idioma(portugues),
3palavra chave(prolog),
4palavra chave(ufu),
5titulo(’Pagina prolog da ufu’)]),
6body(estilo([font(arial)]),
7conteudo([h1(fontcolor(red),subtitulo),
8p(estilo([bold]),conteudo([’Primeira frase do paragrafo 1’,br,’2

frase do p1’])),
9p(estilo([italic]), conteudo([’frase do p2.’]))
10]))
11), pegar titulo(Pagina, Titulo).
12Titulo=’Pagina prolog da ufu’.



Exerćıcio: pegar fato/3
Fazer pegar fato/3 que recebe a descrição de um HTML e o
nome de um Functor de um fato de interesse e retorna, se houver,
todos os Fatos com esse functor.

1
2?− Pagina = html(meta([idioma(portugues),
3palavra chave(prolog),
4palavra chave(ufu),
5titulo(’Pagina prolog da ufu’)]),
6body(estilo([font(arial)]),
7conteudo([h1(fontcolor(red),subtitulo),
8p(estilo([bold]),conteudo([’Primeira frase do paragrafo 1’,br,’2

frase do p1’])),
9p(estilo([italic]), conteudo([’frase do p2.’]))
10]))
11), pegar fato(Pagina, FunctorFato=p, Fatos).
12
13Fatos = [p(estilo([bold]),conteudo([’Primeira frase do paragrafo 1’,br,’2

frase do p1’])), p(estilo([italic]), conteudo([’frase do p2.’]))].



Exerćıcio: processamento de documentos estruturados

Usando as bibliotecas http/http client e
http/http sgml plugin e o predicado a seguir,

1
2pegar url(URL, HTML) :−
3http get(URL, DOM, [proxy(’proxy.ufu.br’,3128)]), DOM=[HTML| ].

Escreva um predicado pegar lista atores(URL,

ListaAtores). para obter atores de um filme do site IMDB.
Dicas no próximo slide.



Exerćıcio: processamento de documentos estruturados

Atores podem ser encontrados no HTML obtido com pegar url/2

em termos element(span,

[class=itemprop,itemprop=name],[NomeAtor]), em uma
variavel Conteudo de um element(dvi, ,Conteudo).
Por exemplo, para
URL=’http://www.imdb.com/title/tt0068646/’, temos

1element(div,[class=txt−block,itemprop=actors],
2[element(h4, ,[Stars:]),
3,element(a, ,[element(span,[class=itemprop,itemprop=name],[Marlon

Brando])]),,
4,element(a, ,[element(span,[class=itemprop,itemprop=name],[Al Pacino])]),,
5,element(a, ,[element(span,[class=itemprop,itemprop=name],[James Caan])

]),
6| ])

Use como exemplo o código em http://www.facom.ufu.br/

~albertini/prolog/aulas/pratica03-base.pl.

http://www.facom.ufu.br/~albertini/prolog/aulas/pratica03-base.pl
http://www.facom.ufu.br/~albertini/prolog/aulas/pratica03-base.pl


Exerćıcio: campeonato
Para o exerćıcio 2, considere a seguinte base de conhecimento.

1jogo(TimeCasa, TimeVisitante, GolsTimeCasa, GolsTimeVisitante).

1jogo(portugal,espanha,2,1).
2jogo(alemanha,portugal,1,1).
3jogo(portugal,grecia,2,0).
4jogo(alemanha,grecia,1,1).
5jogo(alemanha,espanha,1,1).
6jogo(espanha,grecia,1,0).
7
8grupo(a, portugal).
9grupo(a, espanha).
10grupo(a, grecia).
11grupo(a, alemanha).
12
13jogo(franca,inglaterra,2,2).
14jogo(italia,franca,1,3).
15jogo(franca,russia,2,1).
16jogo(italia,russia,2,2).
17jogo(italia,inglaterra,2,1).
18jogo(inglaterra,russia,3,0).
19
20grupo(b, italia).
21grupo(b, franca).
22grupo(b, inglaterra).
23grupo(b, russia).



Exerćıcio: campeonato

Faça os seguintes operações e suas correspondentes interfaces:
Item a) sabendo que jogo ganho vale 3 pontos e jogo empatado
vale 1 ponto, faça o predicado tabela do campeonato/0 que
retornará a tabela campeonato ordenada do time com mais pontos
para o com menos pontos.
Item b) sabendo que o melhor time do grupo ’a’ joga com o
segundo melhor do grupo ’b’ e o melhor do grupo ’b’ joga com o
segundo melhor time do grupo ’a’, faça o predicado
proxima rodada/0 que obtém a lista de times que jogarão entre
si.
Item c) considerando que um gol fora de casa é 50% mais
importante que um gol em casa, escreva um predicado
adivinhar/1 que prediz quais serão os ganhadores da próxima
rodada considerando apenas os gols.



Exerćıcio: potencia

Utilize o predicado bagof para definir a relação
potencia(Conjunto, ConjuntoPotencia), em que
ConjuntoPotencia consiste no conjunto de todos os
subconjuntos de Conjunto.



Exerćıcio: fibonacci

Use findall para obter a lista dos N primeiros números da sequência
de Fibonacci:
X0 = 1
X1 = 1
Xn = Xn + Xn


