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5. Na Figura 1, encontra-se o grafo que serve de modelo aos percursos utilizados pela RecSol, uma empresa 
de recolha de resíduos sólidos.

Cada vértice do grafo representa um local de recolha de resíduos sólidos, e cada aresta representa uma 
estrada que liga dois desses locais.
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Figura 1

Na Tabela 2, encontram-se registadas as distâncias mínimas, em metros, entre cada dois locais de recolha 
de resíduos sólidos, representados pelos vértices do grafo da Figura 1, quando se percorrem as estradas 
representadas pelas arestas do mesmo grafo.

Tabela 2

A B C D E F G

A — 1253 — — — — 1248

B — — 1421 — 712 938 —

C — — — 911 941 — —

D — — — — 1001 — —

E — — — — — 1198 —

F — — — — — — 832

G — — — — — — —

5.1. O António, um motorista da empresa RecSol, quer verificar se existem resíduos abandonados ao 
longo das estradas. Pretende partir do local representado pela letra A, percorrer todas as estradas, 
sem as repetir, e regressar ao mesmo local.

Podem todas as pretensões do António ser satisfeitas, em simultâneo?

Justifique a sua resposta.
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5.2. A RecSol vai ligar todos os locais de recolha de resíduos sólidos com um cabo de fibra óptica, 
utilizando algumas das estradas representadas no grafo da Figura 1.

De modo a usar a menor extensão de cabo de fibra óptica, a empresa contactou dois especialistas 
em instalação de fibra óptica, o João e o José.

O João afirma, sem recurso a nenhum método, que a ligação que requer menos cabo é 

( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )AB F G B F B E C E C D{ }
O José propõe uma ligação apoiando-se no uso do algoritmo seguinte.

Algoritmo 

Passo 1: Escolhem-se as duas arestas com o menor valor de distância.

Passo 2:  Escolhe-se a aresta seguinte com o menor valor de distância, desde que essa aresta não 
feche um circuito.

Passo 3:  Repete-se o ponto anterior até que todos os vértices façam parte da árvore, tendo em conta 
as regras seguintes:

•  se houver empate na escolha de arestas, selecciona-se a aresta aleatoriamente;

•  se a aresta a escolher fechar um circuito, essa aresta não deve ser considerada.

Indique qual das duas propostas deve escolher a empresa, de modo a usar a menor extensão de 
cabo de fibra óptica.

Na sua resposta, deve:

•  determinar o número de metros da proposta do João;

•  aplicar ao grafo da Figura 1 o algoritmo proposto pelo José; 

•  determinar o número de metros da proposta do José;

•  apresentar uma conclusão sobre a escolha da empresa.

5.3. Em 2009, a RecSol transportou 145000 objectos, 20000 dos quais provenientes de recolha selectiva,  
80000 provenientes de limpeza de florestas e 45000 provenientes de recolha de lixo doméstico.

Dos objectos provenientes de recolha selectiva, 96% são electrodomésticos; dos objectos provenientes 
de limpeza de florestas, 24% são electrodomésticos; e dos objectos provenientes de recolha de lixo 
doméstico, 36% são electrodomésticos.

Escolheu-se, ao acaso, um objecto transportado pela RecSol, em 2009.

Determine a probabilidade de o objecto escolhido ser proveniente de recolha selectiva, sabendo que 
é um electrodoméstico.

Apresente o resultado sob a forma de fracção irredutível.

FIM



5.1 
Para que o António consiga realizar o que pretende, teria que existir um circuito de Euler, 

com início e fim em A, no grafo representativo da situação. Dado que o grafo é conexo, para 

que tal circuito existisse, todos os vértices teriam que ter grau par, o que não acontece uma 

vez que os vértices F e C têm grau 3 (ímpar). Assim, o António não poderá ver as suas 

pretensões satisfeitas em simultâneo.



5.2
Analisando a proposta do João temos um comprimento total de cabo a instalar de 5587 

metros, correspondendo à soma dos pesos das arestas utilizadas:

(A,B) → 1253

(F,G) → 832

(B,F) → 938

(B,E) → 712

(C,E) → 941

(C,D) → 911

Quanto à proposta do José, esta resulta numa distância total de 5582 metros, obtida  pela 

soma dos pesos das arestas seleccionadas pela aplicação do algoritmo proposto:

Passo 1 - arestas com menor peso: (B,E) → 712 e  (F,G) → 832

Passo 2: aresta seguinte com menor peso, que não fecha um circuito: (C,D) → 911

Passo 3: restantes arestas: (B,F) → 938, (C,E) → 941, (A,G) → 1248

As arestas (D,E) e (E,F) não puderam ser consideradas por fecharem circuitos.

Assim a empresa deverá decidir pela escolha da proposta do José por ter um comprimento 

total inferior, permitindo poupar 5 metros de cabo de fibra óptica.

5.3
Organizando os dados do enunciado numa tabela, temos:

Eletrodomésticos Outros Total
Recolha seletiva 20000x0,96=19200 20000 – 19200=800 20 000
Limpeza de florestas 80000x0,24=19200 80000 – 19200=60800 80 000
Lixo doméstico 45000x0,36=16200 45000 – 16200=28800 45 000
Total 54600 90400 145 000

Desta forma, como é sabido que o objecto seleccionado é um dos 54600 electrodomésticos 

recolhidos, a probabilidade de ser proveniente da recolha selectiva, é dada por

  P=19200
54600

=32
91




