
3. O António vai fazer obras em casa, o que pode demorar algumas semanas e tornar-se incómodo para a

sua família. Por isso, o António decidiu procurar, no mercado de aluguer, uma casa e mudar-se.

Encontrou uma casa e ficou indeciso entre as duas modalidades de pagamento do aluguer que lhe foram

propostas.

Modalidade A:  o António paga de aluguer €125, na primeira semana, €145, na segunda semana, e

assim sucessivamente, pagando, em cada semana, mais €20 do que pagou na semana

anterior.

Modalidade B:  o António paga de aluguer €5, na primeira semana, €10, na segunda semana, e, em

cada uma das semanas seguintes, paga o dobro do que pagou na semana anterior.

3.1. Determine o valor de aluguer que o António paga, na quarta semana, em cada uma das

modalidades.

3.2. Considere que o António está a pensar alugar a casa por 8 semanas.

Indique, justificando, a modalidade, A ou B, que permite ao António pagar menos no somatório dos

valores de aluguer pagos em 8 semanas.

Na sua resposta, deve:

• indicar o valor a pagar em cada semana, na modalidade A;

• determinar o somatório dos valores de aluguer a pagar, pelo António, nas 8 semanas, na

modalidade A;

• indicar o valor a pagar em cada semana, na modalidade B;

• determinar o somatório dos valores de aluguer a pagar, pelo António, nas 8 semanas, na

modalidade B;

• concluir qual das duas modalidades é a mais vantajosa para o António.
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3.3. O António é carteiro. Habitualmente, organiza o percurso antes de iniciar a distribuição das

encomendas. Certo dia, o António decidiu fazer um grafo ponderado (Figura 1), com as distâncias a

cada um dos locais de entrega das encomendas desse mesmo dia.

No grafo da Figura 1, os seis vértices representam a estação de correios (C), a escola (E), o ginásio

(G), o restaurante (R), a fábrica (F) e a associação desportiva (A). Cada aresta do grafo representa

um trajecto directo entre dois dos locais já referidos. A ponderação de cada aresta representa a

distância, em metros, entre os locais considerados.

Figura 1

O António pretende partir da estação de correios, (C), passar por todos os outros locais

representados, nos quais tem de entregar encomendas nesse dia, não mais do que uma vez por

cada um deles, e regressar depois à estação de correios, percorrendo o número mínimo de metros.

Defina um percurso que satisfaz o que o António pretende e indique o número de metros que ele tem

de percorrer.
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3.  

3.1. Construindo uma tabela para as duas modalidades, teremos 

 Modalidade A Modalidade B 

1ª semana 125 5 

2ª semana 145 10 

3ª semana 165 20 

4ª semana 185 40 

Na modalidade A, o António pagará €185 na quarta semana e na modalidade B, €40. 
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3.2. Continuando a tabela da pergunta anterior até às 8 semanas 

 Modalidade A Modalidade B 

1ª semana 125 5 

2ª semana 145 10 

3ª semana 165 20 

4ª semana 185 40 

5ª semana 205 80 
6ª semana 225 160 

7ª semana 245 320 

8ª semana 265 640 

Total 1560 1275 

É possível constatar que a modalidade B será mais vantajosa para um aluguer de 8 semanas 

 

3.3. 

 

 

 

 

 

 

Percurso : C  ------>  R  ------>  E  ------>  A  ------>  G  ------>  F  ------>  C 

                        250         700          700            250         895          923 

Com este percurso o António passa por todos os locais não mais do que uma vez, saindo e regressando à 

estação dos correios, num total mínimo de: 

250 + 700 + 700 + 250 + 895 + 923 = 3 718 metros 

Note-se que o outro percurso possível CFGAERC tem exactamente o mesmo comprimento. 

  

C E 

R A 

G 

F 




