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2. O António vive em Lisboa e é vendedor de uma empresa nacional. Todas as semanas, 

parte de sua casa e vai visitar duas cidades portuguesas, Faro e Coimbra, a fim de dar 

assistência aos seus clientes. A partir da próxima semana, vai começar a dar também 

assistência a clientes de duas cidades espanholas, Sevilha e Cáceres. Está neste 

momento a organizar um plano do percurso pelas quatro cidades: partindo de sua casa, 

passa uma única vez por cada uma das quatro cidades e volta de novo a casa.  

Pretende, também, percorrer o mínimo de quilómetros possível. Na tabela1, estão 

referidas as distâncias, em quilómetros, entre aquelas cidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Nota – O mapa e os valores das distâncias entre as cidades foram retirados do site 

http://maps.google.com/maps.  

 

 Lisboa Faro Sevilha Cáceres Coimbra 

Lisboa  km282  km459  km313  km206  

Faro   km197  km442  km447  

Sevilha    km260  km625  

Cáceres     km346  

Coimbra      
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2.1. Desenhe um grafo ponderado que sirva de modelo às várias hipóteses de 

percurso possíveis. Como peso, atribua a cada aresta a distância, em 

quilómetros, a ela associada. 

 

2.2. O António está convencido de que, se tiver de visitar, em primeiro lugar, o cliente 

de Coimbra, percorrendo depois as restantes cidades, antes do regresso a 

Lisboa, o percurso mais curto, nas condições a que está sujeito, consiste em 

seguir de Coimbra para Faro e só depois visitar as cidades espanholas, antes do 

regresso a Lisboa. 

Numa composição, justifique se o António tem razão. 

 

Deve incluir, obrigatoriamente, na sua composição: 

• o número total de circuitos que obedecem aos critérios definidos; 

• a identificação de todos os percursos possíveis, bem como a distância 

percorrida em cada um deles; 

• a conclusão final, identificando o percurso de extensão mínima.  
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Os vértices do grafo são as cinco cidades envolvidas e as arestas são as 
possíveis ligações entre as cidades, estando em cada uma delas associada a 
distância entre as respectivas cidades. 

 

2.2. Cumprindo a ida, em primeiro lugar, de Lisboa para Coimbra têm-se os 
seguintes circuitos: 

    Faro – Sevilha – Lisboa 1650 km 
  Cáceres    
    Sevilha – Faro – Lisboa 1291 km 
      
    Cáceres – Sevilha – Lisboa 1814 km 
Lisboa - Coimbra  Faro    
    Sevilha – Cáceres – Lisboa 1423 km 
      
    Cáceres – Faro – Lisboa 1815 km 
  Sevilha    
    Faro – Cáceres - Lisboa 1783 km 
   

O António, ao ter de começar por visitar o seu cliente em Coimbra, fica com 
seis hipóteses de circuitos diferentes para optar. Os circuitos possíveis estão 
esquematizados na figura anterior, estando à frente de cada um deles a 
distância total, tendo que regressar a Lisboa. 



Se de Coimbra seguir para Faro e só depois visitar as cidades espanholas, ou 
seja, se fizer 

Lisboa – Coimbra – Faro – Cáceres – Sevilha – Lisboa, distância total 1814 km,  

ou então 

Lisboa – Coimbra – Faro – Sevilha – Cáceres – Lisboa, distância total 1423 km, 

não estará a percorrer o circuito de menor distância.  

O que lhe permite economizar no espaço percorrido é a opção  

Lisboa – Coimbra – Cáceres – Sevilha – Faro – Lisboa com um total de 1291 km 
a percorrer. 




