
 

11º ANO – MACS 
FICHA DE CONSOLIDAÇÃO - GRAFOS 

 
1. Considere o seguinte grafo. 

a. Indique:  
i. a ordem do grafo; 

ii. a dimensão do grafo; 
iii. o grau de cada vértice; 

iv. os vértices adjacentes ao vértice B. 
b. Diga, justificando, se o grafo é: 

i. conexo; 
ii. completo; 
iii. de Euler. 

c. Indique um circuito de Euler, caso exista. 
d. Indique um ciclo de Hamilton. 
e. Suponha que os vértices representam cidades, as 

arestas as estradas que as ligam e os números associados às arestas as distâncias, em km, entre as localidades. 
Aplicando o algoritmo de Kruskal (do Avarento) encontre a árvore geradora mínima do grafo.  

 
2. Considere os grafos ao lado. 

a. Justifique que o primeiro é de Euler e o segundo não. 
b. Prove que é possível encontrar um trajeto de Euler no 

segundo grafo e indique-o. 
c. Eulerize o segundo grafo, com o número mínimo de arestas. 

 
 

3. A tabela ao lado mostra uma lista de nove raças de cães e as suas 
incompatibilidades ou seja raças que não podem estar em conjunto numa 
mesma jaula. Elabore o grafo representativo da situação. Determine o número 
mínimo de jaulas que é possível construir para alojar os cães. 
 
4. Considere o grafo, que representa uma rede viária de uma freguesia. 

 
4.1. Quantas arestas deste grafo teríamos de duplicar para que se pudesse começar um circuito numa aldeia qualquer, percorrer 

todas as estradas uma única vez e voltar à mesma aldeia (podendo repetir aldeias)? 

0 arestas        1 aresta           2 arestas             3 arestas  

4.2. Aplicando o algoritmo do vizinho mais próximo, o comprimento do ciclo hamiltoniano, que começa e acaba em A1 é: 

16 kms              26 kms           36 kms               46 kms  

4.3. Aplicando o algoritmo das arestas ordenadas o comprimento do ciclo de Hamilton que começa e acaba em A1 é: 

16 kms              26 kms           36 kms               46 kms  


