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ASSUNTO:  O problema do carteiro chinês e eulerização

FICHA DE TRABALHO N.O 2
NOME: ___________________________________________________________________________________________________  TURMA: ______________  N.O: ________

1. Um pintor de estradas tem de pintar, a traço interrompido, todas as ruas de uma certa localidade. O grafo
seguinte, onde os vértices representam as esquinas e as arestas representam as ruas, serve de modelo para
essa situação:

1.1 Será possível pintar todas as estradas sem repetir nenhuma rua e regressar ao ponto de partida? Justifique.

1.2 Qual será, nesse caso, o percurso a seguir pelo pintor?

2. Para cada um dos grafos seguintes:

I II

III IV

2.1 Verifique se têm circuitos eulerianos.

2.2 Naqueles em que não existir um circuito de Euler, encontre uma boa eulerização.
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3. A figura abaixo representa um esquema com ruas de uma cidade, onde os pontos representam parquímetros.

Desenhe um grafo orientado que possa auxiliar o funcionário que vai recolher as moedas de todos os parquímetros.

4. Numa aldeia, há cinco rapazes enamorados de cinco raparigas casadoiras. A tabela seguinte indica as prefe-
rências de cada rapaz em relação às raparigas:

4.1 Represente por um grafo as preferências de cada rapaz.

4.2 Encontre uma forma de casar cada um dos cinco rapazes com cada uma das cinco raparigas.

5. Nas mesmas condições do exercício anterior, consideremos também as preferências de cada rapariga em
relação aos rapazes:

5.1 Represente por um grafo as preferências conjuntas dos rapazes e das raparigas.

5.2 Junte agora os casais tendo em conta as duplas preferências.

Rapaz (H) Rapariga (M)

1 2, 3, 5

2 2, 4

3 1, 3, 5

4 1, 2, 5

5 2, 4

Rapariga (M) Rapaz (H)

1 2, 3

2 3, 4, 5

3 1, 5

4 2, 5

5 1, 3, 4
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