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RESUMO 

 

BORGES, Vanessa Henriques. Otimização Discreta com Grafos no Ensino Médio. 2018. 

124 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na 

Disciplina Matemática) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão 

e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

Este trabalho apresenta uma proposta pedagógica com nove atividades voltadas para o Ensino 

Médio. Tais atividades apresentam um possível desenho de como trabalhar Teoria de Grafos 

aliada a otimização combinatória de maneira intuitiva e fácil. Este tema é relevante, pois faz 

parte do conteúdo programático do ensino secundário em países tais como Portugal, Espanha, 

França e Argentina. E um dos objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais é desenvolver 

no aluno a habilidade de resolver problemas. Esta temática se enquadra nesse objetivo. A 

contribuição deste trabalho é que as pesquisas nessa área são escassas, além de que o trabalho 

mostra não só os pontos positivos, mas também o que não deu certo e possíveis críticas para 

melhoria em futuras aplicações das atividades. Os alunos também tiveram a oportunidade de 

terem acesso a esse tipo de conhecimento. Além disso, este Produto Final é um convite à 

reflexão do leitor sobre esta temática no Ensino Médio e a sua importância em ser trabalhada 

como facilitador no raciocínio lógico e na resolução de problemas cotidianos de maneira 

intuitiva e sem a memorização de fórmulas sem significado. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Teoria de Grafos. Problemas de Otimização. Ensino Médio. Proposta 

pedagógica. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

BORGES, Vanessa Henriques. Otimização Discreta com Grafos no Ensino Médio. 

2018. 124 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica 

na Disciplina Matemática) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018 

 

This paper presents a pedagogical proposal with nine activities focused on Secondary 

Education. Such activities present a possible design of how to work Graph Theory and 

combinatorial optimization in an intuitive and easy way. This topic is relevant because it 

is applied in the programmatic content of High School in countries such as Portugal, 

Spain, France and Argentina.  One of the goals of the National Curricular Parameter is to 

develop, in the student, problem solving skills, which is the objective of this work theme's. 

Research in this area is very scanty, therefore one of the contributions of this work is that 

this paper shows not only the positive points, but also what didn’t work in the activities 

applied and possible reviews to be improved in future applications of the them. Students 

also had the opportunity to have access to this kind of knowledge. In addition, this Final 

Product is an invitation to the reader's reflection on this theme in High School and its 

importance in being worked as a facilitator in the logical reasoning and the resolution of 

daily problems in an intuitive way and without memorizing meaningless formulas. 

 

 

 
 

Keywords: Graphs Theory. Optimization Problems. High school. Pedagogical 

Proposal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

 

BORGES, Vanessa Henriques. Otimização Discreta com Grafos no Ensino Médio. 

2018. 124 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica 

na Disciplina Matemática) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018 

 

 

Este trabajo presenta una propuesta pedagógica con nueve actividades dirigidas a la 

Enseñanza Secundaria. Tales actividades presentan un posible diseño de cómo trabajar la 

Teoría de Grafos y la optimización combinatoria de manera intuitiva y fácil. Este tema es 

relevante porque es parte del plan de estudios de la educación secundaria en países como 

Portugal, España, Francia y Argentina. Y uno de los objetivos de los Parámetros 

Curriculares Nacionales es desarrollar en el alumno el poder de resolver problemas. Esta 

temática se enmarca en ese objetivo. La contribución de este trabajo es que las 

investigaciones en esa área son escasas, además de que el trabajo muestra no sólo los 

puntos positivos, sino también lo que no funcionó y posibles críticas para la mejora en 

futuras aplicaciones de las actividades. Los alumnos también tuvieron la oportunidad de 

acceder a este tipo de conocimiento. Además, este producto final es una invitación a la 

reflexión del lector sobre esta temática en la Enseñanza Secundaria y su importancia en 

ser trabajada como facilitador en el raciocinio lógico y en la resolución de problemas 

cotidianos de manera intuitiva y sin la memorización de fórmulas sin significado. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Teoría de Grafos. Problemas de optimización. Enseñanza Media. 

Propuesta pedagógica. 
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1 INTRODUÇÃO 

O estudo de combinatória na Educação Básica tem sido alvo de pesquisas em 

Educação Matemática em diversos países, principalmente nas últimas décadas, incluindo 

as realizadas no Brasil, dentre elas, Kenneth (2008); Neves; Bolinhas (2016); Borba; 

Rocha; Azevedo (2015); Pessoa; Borba (2012). Entretanto, diante dos temas de 

combinatória presentes nos livros didáticos brasileiros, bem como os exigidos no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e em muitos vestibulares no país, era de se esperar 

que tais estudo sobre combinatória fossem predominantemente relacionados ao princípio 

fundamental da contagem, ordenações e agrupamentos, ou seja, relacionados à 

combinatória de contagem. Nossa revisão da literatura reforçou essa característica, onde 

identificamos em várias pesquisas, tais como as citadas acima, um foco nos processos 

cognitivos voltados para a combinatória de contagem, sendo escassos os trabalhos que 

abordam combinatória de existência e/ou otimização combinatória, incluindo os 

problemas envolvendo Grafos, dentre eles os trabalhos de Muniz (2007); Malta (2008); 

Deggeroni (2010). 

Considerando uma perspectiva ampla de combinatória, conforme apresentada por 

Batanero, Godino e Navarro-Pelayo (1996), temos que há cinco tipos distintos de 

problemas combinatórios: a) existência – observação da possibilidade, ou não, de solução 

diante dos elementos dados e condições determinadas; b) enumeração – listagem de todos 

os subconjuntos de elementos que satisfazem as condições postas; c) contagem – 

determinação do número total de soluções, sem necessariamente listar todas; d) 

classificação – sistematização dos casos segundo critérios apropriados; e) otimização – 

busca da melhor condição para a obtenção de determinadas soluções para um problema.  

Assim, buscou-se nesse trabalho abordar problemas combinatórios para além da 

contagem. E isso já o torna um trabalho diferente sobre o ensino de combinatória e 

também a respeito do pensamento combinatorial. Apresentaremos um conjunto de tarefas 

envolvendo a combinatória de existência e de otimização, sem desconsiderar, em algumas 

tarefas, as conexões e situações envolvendo a combinatória de contagem. 

O objetivo desse trabalho é apresentar o desenho de um conjunto de tarefas (que 

terão o mesmo sentido de atividade nesse texto) envolvendo otimização discreta com 

Grafos, voltado a sala de aula de matemática do Ensino Médio. Consideramos como 



11 
 

 

otimização discreta a área que que estuda problemas de otimização que podem ser 

modelados por variáveis discretas. 

Outro aspecto que esse trabalho pode ser considerado diferente é o desenho 

intencional de tarefas que estimulassem a construção de hipóteses pelos alunos. As 

perguntas: “será que existe um melhor?”; “esse é realmente o máximo?” ou ainda “como 

podemos garantir que esse é o menor?”, e também “será que existe uma solução?”, 

contribuíram para que algumas conjecturas fossem emergindo, em velocidades variadas, 

ao longo da investigação. 

Além de apresentar esse desenho, aplicamos as atividades com alunos de Ensino 

Médio de uma escola pública situada na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de 

validar as tarefas, bem como identificar possíveis problemas e redesenhá-las no futuro, 

em possíveis novos estudos. Dedicamos uma seção para apresentar, de forma sintética e 

descritiva, alguns resultados dessa validação. 

A importância do pensamento combinatorial nessa perspectiva mais ampla, 

incluindo tarefas que tratem de combinatória de existência e otimização tem diversos 

aportes e justificativas. Segundo Muniz (2007), o avanço tecnológico, em particular de 

computadores e celulares, vem transformando a sociedade de modo que os hábitos de 

processos sequenciais se tornaram padrão. Por isso, o objetivo desse trabalho é uma 

proposta de conjunto de tarefas didáticas na área de otimização discreta com grafos no 

ensino médio. Isto propicia uma chance de relacionar o conteúdo matemático trabalhado 

no ensino médio com temas pertinentes da ciência e da tecnologia. 

Temos que tarefas nessa perspectiva combinatorial, oferecem oportunidades aos 

estudantes, seja de maneira expositiva, lúdica, contextualizada ou por atividades 

investigativas, de lidar com questões de natureza combinatória associadas a contextos 

reais. Estas se encontram em contextos importantes ou em áreas interdisciplinares. Dentre 

tais contextos, pode-se exemplificar com problemas de solução de rota mínima numa rede 

de telecomunicações, em determinar um trajeto eficiente para transporte de alimentos em 

uma cidade, dentre outros que envolvam distribuição, realocação de recursos, solução de 

problemas de contagem abordados no ensino médio e outros. 

Há também a relação entre as áreas da matemática de Análise Combinatória e 

Matrizes no ensino médio. Esta relação realça a importância desse tema ser trabalhado no 

ensino básico. 
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Além disso, em computação, procedimentos baseados em uma sequência de 

passos são utilizados na solução de problemas, os quais são denominados de algoritmos. 

Esses processos são usados na resolução de alguns problemas em que nem sempre as 

fórmulas são eficazes, ou necessárias, mas manualmente encontrar a solução seria um 

processo cansativo e passível de muitos erros.  

Por isso, através desses processos pode-se encontrar soluções que antes 

matematicamente seriam inviáveis. Esse tipo de resolução exige mudança na visão do 

aluno. Ou seja, através da identificação e utilização de fórmulas para realizar pesquisas e 

simulações de respostas, com posterior identificação de possíveis padrões, regularidades, 

ou técnicas gradativas, a fim de obter soluções mais gerais.  

Por essa postura, o aluno tem a oportunidade de perceber, de maneira inicial, as 

potencialidades e limitações de ferramentas computacionais desenvolvidas. Ou seja, 

assim trabalha-se a recomendação encontrada nas Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio de acordo com o MEC em utilizar a matemática para o entendimento da tecnologia. 

Ao realizar-se esse trabalho, direciona-se para áreas da matemática que necessitam ser 

ensinadas para pessoas que precisam lidar com algoritmos, lidar com minimização de 

custos e maximização de recursos cada vez menores. 

Ao longo das propostas abordadas neste trabalho, será visto que elas fazem 

menção à análise de padrões, à exploração, à análise de relações e da construção de 

algumas suposições. Logo, esse trabalho aborda propostas de atividades de cunho 

investigativo e de busca de melhores soluções. 

Apesar de tópicos em Grafos comporem programas de Matemática no ensino 

secundário de alguns países, dentre eles Portugal, Espanha e França, temos que no Brasil 

tais problemas raramente são abordados. Entretanto, a construção de propostas de 

intervenção na realidade e a tomada de decisão em problemas envolvendo matemática, 

incluindo os de natureza combinatória, são habilidades recomendadas nos principais 

documentos norteadores da Educação Básica, dentre eles os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OECM) e a Base 

Nacional Curricular Comum (BNCC). 

Temos ainda que, apesar dos conceitos de Grafos não fazerem parte dos 

programas de ensino no Brasil, o que suscita automaticamente a dúvida sobre a relevância 

de estudos e investigações sobre o ensino desse tema na Educação Básica, entendemos 
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que existem várias conexões entre os problemas de otimização combinatória desenhados 

nesse trabalho e o ensino de combinatória na Educação Básica. Em outras palavras, é 

possível trabalhar essa temática dentro da análise combinatória do Ensino Médio. Esse 

Produto Final pretende contribuir para a ampliação das possibilidades de abordagens e 

tarefas sobre combinatória no Ensino Médio. 

Esse trabalho está dividido em sete seções. Além da introdução, temos a segunda 

seção com os objetivos geral e específicos do trabalho. Na terceira apresentamos algumas 

justificativas além daquelas já contidas na introdução. Seguem-se os pressupostos 

teóricos e metodológicos na quarta e quinta seções, respectivamente. Separamos 

intencionalmente as definições e conceitos de teoria dos grafos relacionados às tarefas 

que desenhamos e aplicamos na sexta seção, visando dar suporte ao leitor, principalmente 

o menos familiarizado com tais temas. A metodologia é apresentada logo em seguida, e 

depois uma discussão dos resultados obtidos com a implementação das tarefas em uma 

sala de aula de Ensino Médio. O texto termina discutindo aspectos que consideramos os 

mais relevantes sobre o desenho das tarefas e sua implementação por meio de atividades 

de campo com os alunos.  

Finalizamos essa introdução dizendo que tal produto final foi desenhado no 

âmbito do Programa de Residência Docente (PRD) do Colégio Pedro II1, e implementado 

com alunos que cursaram a primeira série do Ensino Médio em 2017 em uma escola 

pública estadual situada na cidade do Rio de Janeiro. Tal pesquisa, que culmina com o 

Produto Final, é um dos requisitos desse programa de especialização que visa a formação 

continuada de professores, com forte viés na prática em sala de aula. 

Reforçamos que esse trabalho final irá discorrer sobre uma proposta de atividades 

que convidem docentes, pesquisadores, alunos e leitores a refletirem sobre tal tema e 

como ele pode ser abordado numa turma de Ensino Médio.  

 

 

 

                                            
1 O Programa de Residência Docente (PRD) do Colégio Pedro II é uma especialização, iniciada em 2011, 

que visa a formação continuada de professores que ensinam matemática, com forte viés na reflexão e prática 

em sala de aula. A Residência Docente pareia professores recém-formados (aqui denominados Residentes 

Docentes) com professores orientadores do Colégio Pedro II de modo a contribuir com uma formação 

complementar em questões de ensino-aprendizagem bem como em aspectos da vida escolar. Além disso, 

pretende possibilitar a aplicação de novas metodologias e estratégias pedagógicas aplicáveis à realidade da 

escola pública, incluindo a instituição de atuação do Professor Residente. 
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2 OBJETIVOS 

O objetivo deste projeto é propor um conjunto de tarefas didáticas para o ensino 

médio na área de otimização discreta. O material que compõe as tarefas didáticas 

propostas utiliza questões que podem ser solucionadas através de grafos. A finalidade 

deste projeto é propor uma reflexão sobre o uso dessa área de conhecimento no Ensino 

Médio. A proposta do material inclui a fundamentação teórica básica de grafos, tópico 

que diversificaria e amplificaria o conteúdo base deste nível de ensino. Cabe ao docente  

aplicar as tarefas de acordo com a dinâmica da turma e do ambiente escolar. O docente 

pode realizar a adaptação ou mudança que achar necessária quando for aplicá-la na escola. 

Como referência de aplicabilidade desse tema já trabalhado por outros autores podemos 

destacar Muniz e Marinho (2005). 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

De maneira mais ampla, podemos relembrar que o objetivo desse trabalho é levar 

ao leitor a reflexão para o uso desse tema no Ensino Médio e sua importância no raciocínio 

lógico e na resolução de problemas de maneira intuitiva.  

Esperamos que ao término deste trabalho seja possível contribuir para estudo, 

reflexão e atualização dos docentes e possíveis leitores desse Produto Final. Além de 

aguçar a percepção do leitor para a importância deste tema no Ensino Médio e de trabalha-

lo em sala de aula.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Esperamos que os alunos venham a refletir, perceber a relação de Grafos com 

temas atuais como tecnologia e relacionar a Teoria de Grafos com o contexto dos alunos. 

Além disso, mostrar atividades possíveis de serem realizadas em sala de aula, criticar os 

pontos percebidos que podem ser melhorados para as próximas aplicações, perceber a 

relação de Teoria de Grafos com algoritmos computacionais para solução de problemas 

de otimização, mostrar as dificuldades encontradas na aplicação das atividades e as 
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percepções apreendidas através das respostas e da memória docente e contribuir com a 

literatura. 
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3 JUSTIFICATIVA 

A educação brasileira, de acordo com Búrigo (2012), sofreu modificações 

recentemente em vários aspectos. O maior desafio nesse momento é não só o ensino, mas 

em dar sentido e significado ao que é transmitido aos alunos. Isso devido à grande 

quantidade de informações que os alunos têm acesso e a velocidade com que isso ocorre. 

Se não mudar a maneira em que a aprendizagem é realizada, para essa geração o 

aprendizado tradicional, em sua maioria, não possui sentido ou valor. Esse é o maior 

desafio do momento.  

Assim como o aluno, encontram-se professores formados através de uma 

graduação tradicional, engessados, ou seja, com dificuldades para se renovar e se 

reconstruir como professor e mediador no ensino. Muitos simplesmente ficam parados 

inertes à mudança. Esse é outro desafio a ser ultrapassado pelos docentes. 

Assim como em matemática, ao provar-se um teorema, este está demonstrado e 

não há outro raciocínio lógico que o possa contradizer, o ensino também tende a ser 

engessado em aulas somente de aplicação de fórmulas ou memorização dessas. Ou 

quando há a preocupação com a contextualização do conteúdo muitas vezes esse é 

realizado de maneira inadequada e que não condiz com a realidade. Esse modelo de 

ensino leva ao discente ter uma concepção de que a Matemática está acabada e não há 

mais o que ser descoberto ou em que ser aplicado. Esse é também outro aspecto a ser 

ultrapassado.  

A área de matemática discreta é vasta, recente e com muitas aplicações possíveis, 

como em redes de telefonia, esgoto entre outras. E possui a característica de levar o aluno 

a perceber que matemática não é somente álgebra, ao reconhecer aplicações práticas dessa 

área de conhecimento. 

Ao observar os PCN’S (BRASIL, 1997) de matemática, os mesmos abordam a 

resolução de problemas, na exploração da matemática a partir dos problemas vividos no 

cotidiano e encontrados nas várias disciplinas. Já na BNCC (BRASIL, 2017a) encontra-

se a menção que para o 5º ano do Ensino Fundamental é aconselhável trabalhar com 

problemas de contagem. A seguir, destacamos a importância da resolução de problemas 

no desenvolvimento das competências fundamentais para o letramento matemático:  
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Os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de 

desenvolvimento de projetos e da modelagem podem ser citados como formas 

privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo tempo, 

objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o Ensino 

Fundamental. Esses processos de aprendizagem são potencialmente ricos para 

o desenvolvimento de competências fundamentais para o letramento 

matemático: raciocínio, representação, comunicação e argumentação. 

(BRASIL, 2017, p. 222). 

 

E na MATRIZ DE REFERÊNCIA do ENEM (BRASIL, 2017b) destaca que dentre 

as competências matemáticas, a serem desenvolvidas, devemos ser capazes de relacionar, 

selecionar, organizar, interpretações de dados e informações apresentados de diversos 

formatos para que tenhamos o poder da tomada de decisão e para solucionar problemas.  

Como pode-se perceber, ao longo desses trechos a Teoria de Grafos pode ser usada 

como auxílio na tomada de decisões, em modelagem de problemas, na resolução de 

problemas matemáticos, dentre outros. 

Por tratar-se de uma área com diversas aplicações em inúmeras áreas, ela tem a 

competência de ampliar o leque de conhecimento dos alunos e facilitar a resposta para 

problemas de otimização de distintas áreas. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

Esse tema tem sido tema de diversos trabalhos ao longo da literatura. Se observar 

em Muniz e Marinho (2005) há uma proposta de 4 aulas para trabalhar percursos e menor 

caminho com alunos do Ensino Médio. Souza (2016) defende que, com a reforma da Base 

Nacional Comum Curricular e propostas de mudanças no ensino da educação básica, tem-

se novas possibilidades de trabalhar determinados temas ou áreas de conhecimento, que 

auxiliam na contextualização, modelagem, resolução de problemas, dentre outros 

aspectos. 

Pode-se também observar que vários trabalhos já foram propostos sobre esse tema, 

tanto propostas voltadas para sala de aula, como análise de trabalhos já realizados em sala 

e seus resultados. Essas questões podem ser lidas em Kenneth e Edwards (2008); Ferreira 

e Lozanp (2009) e Jurkiewicz e Muniz (2008). 

Como é possível observar também em Neves, Bolinhas e Faria (2016), países 

como Portugal já adotam a Teoria de Grafos na educação básica e para a fundamentação 

teórica há para leitura Lovász, Pelikán e Vesztergombi (2003). Além desses, destaca-se 

Muniz e Jurkiewicz (2007) para ter conhecimento suficiente da teoria e aplicações que 

podem ser usadas nas atividades. Guedes (2014) discute propostas de inserção da 

matemática discreta na Educação Básica, a partir de 2009, com a inserção do ensino de 

Grafos para os dois últimos anos do Ensino Médio no currículo Básico do Espírito Santo. 

Guedes (2014) apresenta um trabalho com o objetivo de que o aluno tenha capacidade de 

elaborar métodos para resolver problemas e observar que Matemática Discreta tem 

aplicações em outras áreas, não somente em contagem. Essa aplicação é defendida através 

da investigação de conceitos que envolvam grafos eulerianos e semieulerianos.  

Ao ler o trabalho de Gualandi (2012) há investigação de abordagens 

metodológicas que pudessem auxiliar na abordagem de grafos no terceiro ano do Ensino 

Médio para integrá-lo aos conteúdos de matrizes e análise combinatória. Essa pesquisa 

foi realizada numa escola em Cachoeiro de Itapemirim. O autor se orientou pelo desenho 

de engenharia didática.  

Búrigo (2012), propõe a inserção de grafos através de Resolução de Problemas, o 

qual se encontra em documentos oficiais do Ministério da Educação.  



19 
 

 

Silva (2009) defende, que ao resolver problemas, o indivíduo tenha o hábito de 

montar esquemas ou modelos para ter melhor entendimento e facilitar a solução. Assim, 

a resolução de problemas deveria ser vista como uma metodologia em que seriam 

desenvolvidos diversos conteúdos e não um conteúdo por si só. Para contextualização de 

problemas, de acordo com a realidade do aluno, é recomendado o uso de modelos de 

grafos e possui apresentação de tarefas como sugestão para abordagem de conteúdos na 

disciplina Matemática Aplicada às Ciências Sociais.  

Para Admissão de alunos do Ensino Médio do Colégio Pedro II (COLÉGIO 

PEDRO II, 2009) observa-se na prova de acesso do Colégio Pedro II uma questão de 

aplicação de grafos para tomada de decisão do melhor caminho. 

Nos PCN (BRASIL, 1997), BNCC (BRASIL, 2017a) e Matriz de Referência 

(BRASIL, 2017b) existem as orientações necessárias para basearmos esse trabalho de 

acordo com o que é esperado do ensino da matemática. 

A importância de trabalhar a Teoria de Grafos no Ensino Médio é vista em Muniz 

(2007). Ela é uma área muito ampla e pode ser encarada como ferramenta no ensino de 

Análise Combinatória e Matrizes. Também é possível abordá-la em questões que 

envolvam o uso de algoritmos. Estes podem ser usados para encontrar o resultado de um 

problema que tem solução apenas com o uso de algoritmo e computação. Ou seja, grafos 

podem ser usados na busca de respostas para problemas que são resolvidos através de 

algoritmos ou computação. Assim, por exemplo, um aluno pode buscar soluções para 

problemas de transporte em que se gaste o mínimo de combustível. Esse tipo de solução 

possui caráter interdisciplinar, uma vez que trabalha com a diminuição da poluição 

ambiental. Essa dissertação também foi base para algumas atividades realizadas ao longo 

desse trabalho. 

Pezeta (2013) apresenta o uso da Teoria de Grafos como ferramenta para 

resolução de problemas matemáticos pautado em diversos níveis de conhecimento do 

conteúdo aprendido e habilidade para tal.  

O trabalho desenvolvido por Sa (2016) é de utilizar Teoria de Grafos como uma 

ferramenta histórica matemática para investigação de situações com o uso da tecnologia. 

A construção de uma maquete eletrônica foi a justificativa dessa pesquisa. Nela foi 

possível perceber a melhoria do entendimento das questões matemáticas, bem como a 
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confusão realizada por alguns alunos, entre Grafos e Geometria, e a importância do 

conhecimento histórico-matemático para entendimento e resolução de problemas atuais.  

O uso da Teoria dos Grafos no ensino fundamental é defendido por Müller (2015). 

Aborda que esse tema é citado em alguns livros de ensino fundamental, mas como sendo 

um desafio e sem dizer que se trata de Grafo. Ele também relata sobre a importância de o 

método pedagógico ser reciclado às novas demandas sociais e culturais do ambiente em 

que o aluno frequenta.  Disserta sobre a aplicabilidade desta área de conhecimento em 

computação, transporte e problemas de otimização. 

O trabalho com Resolução de Problemas que envolvam a Teoria de Grafos é 

apresentado no trabalho de Mesquita (2015). Este conseguiu o objetivo, que era 

evidenciar a capacidade de os alunos desenvolverem argumentos matemáticos e 

encontrarem estratégias para resolverem problemas, que foram propostos ao longo da 

dissertação.  

A autora Teixeira (2015) trabalha com o foco da Teoria de Grafos para professores 

na graduação de matemática e seus professores. Dessa experiência, um dos pontos que 

destacamos é a de um graduando de matemática ao deparar-se com um problema 

matemático. Este, ao invés de buscar o resultado, tentou encontrar um padrão através da 

representação por grafos. O professor também desse graduando se viu satisfeito em ver 

essa mudança. Nesse trabalho é defendido que a Teoria de Grafos seja trabalhada em 

diversas disciplinas do Ensino Superior. De acordo com Teixeira (2015) e a matriz 

curricular analisada em seu trabalho, Teoria de Grafos poderia ser trabalhada em: 

Fundamentos da Matemática Elementar, Geometria Analítica, Álgebra Linear, Análise 

Combinatória e Probabilidade, Tópicos Especiais em Matemática e Resolução de 

Problemas. Ela defende essa postura baseada na ideia de que as matérias, integrantes da 

matriz curricular de licenciatura em matemática, precisam ser articuladas entre si e que 

tenham funções específica.  

Destaca-se Seibert (2014) ao trabalhar a análise de alunos graduandos de 

licenciatura em matemática. Na primeira etapa do trabalho, ele analisou como os 

graduandos investigaram uma aula e decidiram se esta tratava-se de uma aula com método 

tradicional ou de resolução de problemas. Na segunda, esses debateram uma aula em que 

deveriam, em grupo, decidir se tratava de uma aula tradicional ou construtivista. Ele 

utilizou o método blended-learning, que consiste em parte de o estudo acontecer no curso 
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à distância e o restante presencialmente. Ao longo da análise desses dados, o autor utilizou 

grafos para esquematizar a relação entre os analisados e o pesquisador. Os alunos ao 

responderem as questões individualmente, apresentaram maior bloqueio do que quando 

divididos em grupos. Nesse momento houve mudança na análise e forma de pensar.  

Atividades, que abordam conceitos da Teoria de Grafos para o Ensino básico, são 

propostas por Souza (2014), em que algumas utilizam notações sobre a Teoria de Grafos 

nas atividades propostas. 

Atividades contextualizadas são propostas em Olgin (2015) com temas 

contemporâneos a fim de tornar mais interessante tanto o ensino de matemática quanto 

usar o método de resolução de problemas com o uso da Teoria de Grafos.  E com isso, 

chegou-se à conclusão que novos temas podem ser usados relacionados à realidade 

contemporânea dos alunos e no Currículo contemporâneo matemático.  

O tratamento da análise combinatória no ensino médio com o uso da Teoria de 

Grafos, em particular através de grafos bipartidos, é trabalhado em Silva (2016). 

Existe a proposta do uso da Teoria de Grafos, no trabalho de Malta (2008), através 

de atividades que envolvam fatos históricos e com a intervenção satisfatória do 

orientador. O autor se pautou na metodologia de Resolução de Problemas com o apoio da 

escola particular em que a pesquisa foi realizada e que tem esse princípio. 

Oficina com atividades podem ser usadas no ensino médio com o objetivo de 

relacionar matrizes e análise combinatória pela Teoria de Grafos, como analisado em 

Gualandi (2012). O objetivo desse trabalho foi averiguar como Grafos tem sido abordado 

e sugerir uma proposta didática de modo a criar ligações entre mais de uma área da 

matemática, o que não é muito natural para professores e alunos, pois estamos 

acostumados, normalmente, a ver cada tema de maneira estanque sem fazer 

interconexões. E trabalhou com a ideia de representar a matemática com elementos 

matemáticos.   

Trabalha-se com Matemática Discreta em Ferreira (2009), em particular com 

Teoria de Grafos, baseado na importância que este tema tem na área de computação, tema 

em expansão devido ao avanço tecnológico, e em pesquisa operacional. Nesse quesito 

trata grafos como modelagem matemática. A aplicação das atividades foi feita de maneira 

a não utilizar definições de grafos e sim aplicação de atividades em que os alunos tinham 
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de resolver um problema da vida real através da análise da situação. De acordo com o 

autor, os alunos chegaram a conseguir resolver um problema através do auxílio da noção 

de coloração de grafos. 

Nota-se uma proposta de planos de aula, no trabalho de Nogueira (2015), de 

caráter introdutório da Teoria de Grafos, para o ensino desta área de conhecimento. 

Dentre seus referenciais teóricos o autor cita as Diretrizes Curriculares para o Ensino de 

Matemática proposto pela Sociedade Brasileira de Matemática.  

Vê-se a utilização de grafos para representação de ruas no trabalho realizado por 

Batty (2004) num modelo em que as ruas são representadas nos nós, e não nas arestas 

como normalmente acontece, de acordo com o autor. E, através dessa representação, é 

mais fácil mapear a acessibilidade dos nós do que das arestas. Esse tipo de análise de 

dados é usado no estudo chamado space syntax. Esta trata-se de uma ciência que tem foco 

na sociedade, em suas interações espaciais, estimativa social, econômica e outros. O 

trabalho de Caleiro (2012) é um exemplo de interdisciplinaridade e que apesar de não 

tratar de grafos diretamente, usa dentre os modelos adotados para representar a população, 

o de Batty (2004) 

Patiño Avendaño (2013) trabalha com o uso de Teoria de Grafos como um tema 

interessante para os alunos e que também pode ajudar no desenvolvimento de estratégias 

para resolução de problemas. No caso a análise foi sobre alunos que fazem parte de um 

programa diferenciado para alunos de 13 a 17 anos que gostam de matemática, o 

equivalente à Olimpíada Brasileira de Matemática. A pesquisa utilizou alunos que não 

tiveram acesso à Teoria de Grafos e à alunos na situação contrária. O resultado mostrou 

que os alunos com noção prévia de grafos se sobressaíram nos processos matemáticos 

para resolução de problemas. 

A combinatória é um componente básico do raciocínio formal e constitui um 

recurso para a elaboração lógica proposicional nos adolescentes segundo Piaget e 

Inhelder (1951 apud Espinoza; Roa 2014). Contribui, além disso, no desenvolvimento do 

pensamento sistemático, pois na resolução de problemas combinatórios geralmente 

devemos examinar todas as possibilidades e enumerá-las. E dá oportunidades de fazer 

atividades características da matemática tais como realizar conjecturas, generalizar, 

questionar a existência de soluções, questões de otimização, entre outros, segundo Kapur 

(1970 apud Espinoza; Roa 2014). Ele cita que no currículo de educação secundária na 
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Espanha, no momento de publicação desse trabalho, não havia papel significativo sendo 

mais abordada na construção do espaço amostral de um experimento e com aplicação no 

cálculo de probabilidades. O trabalho continua com a análise de diversos materiais 

didáticos. Como a Teoria de Grafos pode ser usada como ferramenta na resolução de 

problemas matemáticos que envolvam análise combinatória, dentre as questões 

analisadas nesse trabalho, Espinoza e Roa (2014) relatam que o termo caminhos é usado 

no lugar de grafos. O interessante também é que nesse mesmo trabalho percebemos que 

o diagrama de árvore foi trabalhado em todos os livros analisados nesse artigo e que 

mostra o uso de grafos no ensino de análise combinatória ou do uso desse nas soluções 

de problemas de caráter combinatório.  

No Diseño curricular nueva escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires, 

ciclo básico (BUENOS AIRES, 2015a) vemos como sugestão ser trabalhado no quarto 

ano da graduação, com futuros docentes de matemática, alguns propósitos. Dentre esses, 

temos a de seleção e elaboração de algoritmos para solução de situações diferentes, 

resolução de problemas, etc. E nos eixos de conteúdo é sugerido o ensino de algoritmos, 

geração de algoritmos para a solução de diferentes problemas matemáticos, Teoria de 

Grafos, subgrafos, grafos planos, caminhos e ciclos de Hamilton, aplicações, 

representações por computadores, árvores, tipos, linguagens, aplicações, dentre outros. 

Isso mostra a preocupação em abordar Teoria de Grafos no ensino superior para futuros 

professores de matemática devido sua importância.  

Já no Diseño curricular nueva escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires: 

ciclo orientado del bachillerato, formación general (BUENOS AIRES, 2015b) vemos 

tratar novamente a questão de análise combinatória dentro de Probabilidade e relacionar 

essa área com estatística. Também retrata que, no segundo ano, um dos objetivos é que o 

aluno possa apresentar formas de representação e de estratégias exaustivas de contagem 

a fim de abordar e validar problemas de combinatória. Apresenta o uso de diagrama de 

árvore como recurso para contagem de maneira exaustiva. Este último exibe o uso da 

noção de grafos na análise combinatória. Já na área de conhecimento técnico aborda sobre 

algoritmos. São descritos propósitos de ensino para o primeiro e segundo ano. Dentre eles 

vale destacarmos o seguinte: gerar situações de aprendizagem que promovam o 

desenvolvimento do pensamento estratégico em contextos técnicos, aplicar lógicas de 

desenho e, também, pensamento algorítmico para a planificação, a modelização, a 

organização e o processamento da informação. Outro ponto importante a ser destacado é 
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dentro do conteúdo de algoritmos, linguagens e lógicas de programação o trecho, nas 

sugestões de ensino, que fala ser importante propiciar estratégias de diagramação, 

mediante o uso de diagramas de fluxo, por exemplo. Esse último tópico trabalha bastante 

com Teoria de Grafos. Isso porque, em computação dentro da disciplina de algoritmos, 

existe uma estrutura que é usada em todas as linguagens de programação chamada árvore. 

Essa estrutura é justamente o grafo árvore. Não há diferença e é usada em diversos 

modelos de programação, como por exemplo, em algoritmos de ordenação de dados. 

Ao ler-se Cartier (2008) é relatado que na França a Teoria de Grafos apareceu no 

currículo francês em 2002 e somente para os alunos que no último ano optavam pela área 

de economia e social, que segue por um ensino especializado de matemático. E também 

é baseada na resolução de problemas. E até então, de acordo com o autor, não houve 

menção a grafos no ensino na França, somente representações vagas que poderiam ser 

consideradas como um grafo, mas sem o intuito de apresentar esse tema, mas sim uma 

ferramenta para solução de algum problema. Para o autor as principais motivações para 

o surgimento da Teoria de Grafos no ensino médio foi o trabalho com algoritmos e para 

resolução de problemas. Mas para a autora, a razão principal e implícita é o raciocínio e 

a prova de soluções e modelação de situações.  

Modeste (2012) observa que apesar da palavra algoritmos ser relacionada à 

computação, esta tem origem muito anterior, com origem no nome al-Khwarizmi, que é 

responsável por um dos tratados de álgebra mais antigos do século IX. A busca por 

processo efetivo é um dos problemas centrais da matemática.  Devido à importância desse 

tema, em 1998 no National Council of Teachers of Mathematics dedicou seu Yearbook a 

questões de aprendizagem em algoritmos nas aulas de matemática. Já na França esse 

movimento começou em 2000 através da inserção desse tema na formação do mestre. 

Apesar do ensino de algoritmos nas aulas de matemática, isso não exclui a importância 

do ensino deste em informática, uma vez que o enfoque e o objetivos não são exatamente 

os mesmos. Em matemática, algoritmos podem ser justificados através da introdução de 

problemas recentes, vivenciar a introdução da abordagem experimental, preparação para 

a criação de uma educação em informática, dentre outros. E é um assunto transversal no 

campo da matemática. E como algoritmo é um tema que envolve Grafos, ao longo da 

dissertação a autora trabalha com o conceito de Grafos, bem como a sua utilização. 

Na França, o ensino médio é dividido em subáreas e dentro de algumas delas 

encontramos o conteúdo de grafos a ser trabalhado. Este tema do ensino de grafos é para 
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quem escolheu a turma final de economia e social. Nesse tipo de estudo é visto: 

representação de um grafo, percorrer um grafo, matriz de adjacência de um grafo, ler a 

conexidade de um grafo a partir de sua matriz de adjacência e da pesquisa numa biblioteca 

à pesquisa num grafo. 

Além de dizer em que situações os grafos devem ser utilizados, exemplos de 

atividades foram elaboradas pelo Ministério da Educação da França. Destacamos quatro 

atividades a seguir. A primeira atividade, Matrices avec Xcas (FRANCE, 2013), é para 

todas as modalidades de ensino e trabalha matrizes com um software chamado Xcas. A 

segunda, Lumière (FRANCE, 2014), trata de uma atividade com objetivo de descobrir 

caminhos aleatórios para resolver um problema com grafos probabilísticos voltada apenas 

para a modalidade de Economia e Social. Já a terceira, Quatre documents sur les grafes 

en terminale ES (FRANCE, 2013), foi proposta para a modalidade Economia e Social 

através de estudo dirigido e aborda coloração de um grafo e seu número cromático. E, 

finalmente, Notion de Graphe (FRANCE, 2002), a última também é voltada para a 

modalidade Economia e Social, trata de um problema e através de uma ferramenta de 

modelagem de um grafo. A ferramenta computacional faz com que seja possível trabalhar 

com uma figura dinâmica. 

Fleury et al. (2004) propõem atividades a serem desenvolvidas no ensino médio 

francês por quem optou por seguir o ensino especializado. As atividades se referem à 

coloração de grafos, busca pelo número cromático, existência de um ciclo euleriano, 

pesquisa pelo caminho mais curto de grafo com peso ou não, construção de grafo 

rotulado, etc. Todos esses problemas se enquadram no de resolução de problemas. O 

objetivo é saber moldar as situações a fim de resolvê-las utilizando propriedades de 

grafos. 

No livro de Martin (2013) se vê no capítulo sobre grafos, ainda que o livro seja de 

combinatória, uma relação entre essas duas disciplinas, o que reforça a relação que essas 

duas áreas possuem entre si.  

Ao ver-se o trabalho de Quinn (2015) verifica-se a possibilidade de usar 

aplicativos de celular no ensino e aprendizado de grafos. No caso desse trabalho, o 

aplicativo usado foi Graphing app e com ele a autora mostrou que pode ser feito grafos 

bipartidos, conexos, isomórficos, dentre outros. 
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Peters (2015) trata de um artigo que aborda sobre a aplicação de um aplicativo 

online chamado Gephi, para que os alunos entrem com os dados de sua cidade e o entorno, 

por exemplo, para que possam visualizar como é a relação entre eles e outras 

características que queiram ser exploradas com os alunos do ensino básico. Essa 

experiência ocorreu em Manitoba, no Canadá. 

Se for lido o trabalho de Weinberg, Wiesner e Fukawa-Connelly (2016) nota-se 

que abordam no artigo com uma pesquisa que leva em consideração a leitura da álgebra 

abstrata no ensino médio, como se dá a narrativa na hora de ensinar. Através da análise 

das falas e das relações entre as entidades, termos matemáticos, as narrativas e como todo 

esse sistema se relaciona, eles propõem uma representação desse sistema através de 

grafos. 

Francisco (2008) faz uma reflexão acerca da prática docente de matemática nos 

níveis fundamental e médio. É evidenciado o distanciamento entre a prática e o 

embasamento teórico da maioria dos professores para planejamento e ação de suas aulas.  

O autor defende a importância do professor-pesquisador, ou seja, aquele que planeja, 

leciona e analisa os resultados e os aprimora. De acordo com Onuchic (1999, 2004 apud 

FRANCISCO, 2008) precisamos mudar o centro do ensino, que é feito no professor e 

focar no aluno, na produção de conhecimento e ação sem ter o professor no centro. O 

autor busca não alterar as falas e pensamentos dos professores, uma vez que cada 

indivíduo apreende um conteúdo e cria seu próprio e singular significado. E não cabe ao 

pesquisador julgar ou alterar o ponto de vista do professor que é estudado. Ao fim, ele 

aborda a frustração da docente em buscar um ensino da matemática que seja eficaz, 

contextualizado e interessante aos alunos. Por outro lado, ela se depara com a indisciplina 

e falta de respeito por parte dos alunos. Isso vai contra seus princípios e entra em 

confronto com suas crenças de que essa indisciplina vem da educação e também não altera 

seu método de ensino. 

Se pensarmos na avaliação de um discurso de um aluno, por exemplo, não é 

correto compararmos e julgarmos que um determinado aluno é melhor do que o outro 

devido a seu padrão de resposta ou de reação a um conhecimento. Isto porque cada um 

tem uma realidade social, cultural, econômica, educacional e familiar distinta, o que 

acarreta em seres únicos e com capacidade de apreensão e visão do mundo de maneira 

muito distintas. Isso é destacado em Julio (2016).   
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Serrazina e Oliveira (2001) relatam dois trabalhos que realizaram em momentos 

diferentes, mas que buscavam observar o professor investigador. Stenhouse (1975 apud 

Serrazina; Oliveira 2001) associa a ideia de professor como investigador, sendo este 

reflexivos sobre a sua prática. Por se tratar de serem autoras portuguesas, levantam 

também a questão da mudança no currículo de Portugal com o Decreto-lei 6/2001 que 

aborda o professor como um atuante na adequação do currículo e na análise da sala de 

aula. As conclusões dos trabalhos foram as de que é necessário existir um currículo 

diferenciado ou com metodologias com proposta de diversificação de currículos no 

ensino para turmas com dificuldades de aprendizagem. E que alunos com dificuldades 

podem ter mais autoconfiança em relação ao aprendizado da matemática e terem 

aprendizagens substanciais. 

Outro trabalho que merece destaque é o de Trocado (2017). Nessa dissertação a 

autora apresenta proposta de ensino da análise combinatória de maneira diferenciada com 

objetivo de desenvolver ou auxiliar nesse processo do raciocínio lógico, sem ser uma 

mera repetição ou aplicação de fórmulas. Ela aplicou a proposta didática numa turma de 

segundo ano do ensino médio no Colégio Pedro II no Humaitá II.  Dentro de sua 

dissertação vemos a relação de Análise Combinatória com Grafos. Já na parte histórica, 

há citação às Pontes de Königsberg e Teorema de Ramsey. Dentro das propostas 

didáticas, ela utiliza a representação das possíveis combinações através da árvore de 

possibilidades. 

Observamos cinco livros didáticos atuais no assunto sobre análise combinatória e 

da existência de grafos. Fernandes (2013) não aborda sobre grafos diretamente, mas usa 

a representação de um através da árvore de possibilidades. E na parte de definição de 

análise combinatória ele trabalha com a seguinte:  

 

Análise Combinatória é o campo de estudo que desenvolve métodos para fazer 

a contagem, de forma eficiente, do número de elementos de um conjunto. Seu 

estudo encontra aplicação nas mais diversas situações, como na Química, ao 

investigar a possível união entre átomos, ou no esporte, na montagem de 

tabelas de campeonatos. Associada à Probabilidade e à Estatística, a Análise 

Combinatória constitui um poderoso instrumento de antecipação de resultados 

nos campos industrial, comercial, científico ou governamental. 

(FERNANDES, 2013, p.246). 

 

Destacamos um exemplo do livro que trabalha com a árvore de possibilidades e 

que é um grafo classificado como árvore. 
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FIGURA 1 - Foto retirada do livro 
 

 
Fonte: Fernandes (2013, p.248). 

 

 

Destacamos uma questão presente no livro e que faz parte do Exame Nacional do 

Ensino Médio e que caracteriza outro exemplo da aplicação e importância dessa área de 

conhecimento no Ensino Médio. 
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FIGURA 2 - Foto retirada do livro 

 
Fonte: Fernandes (2013, p.268). 

 

Apresentamos outro exemplo de questão do Exame Nacional do Ensino Médio 

em que a representação através de um grafo está presente e que pode ser trabalhada na 

área de probabilidade. 
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FIGURA 3 - Foto retirada do livro 

 

Fonte: Fernandes (2013, p.261). 

 

 

Outro livro analisado foi de Souza e Garcia (2016). Inicia exemplificando um site 

em que queremos colocar uma senha composta por 4 letras maiúsculas e 3 algarismos 

nessa ordem e precisa saber a quantidade de combinações possíveis. Destacamos também 

a definição de análise combinatória apresentada pelo livro, em que essa área de 

conhecimento seria responsável por situações que envolvessem contagens, em particular, 

de elementos e conjuntos. 

Destacamos a figura a seguir como exemplo da representação de possibilidades, 

também chamada de árvore ou diagrama de possibilidades e que também é um grafo 

árvore.  
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FIGURA 4 -  Foto retirada do livro 

 

Fonte: Souza, Garcia (2016, p.98). 

 

O exemplo seguinte destaca a importância dessa área de conhecimento na 

matemática e que possui aplicações em outras áreas e um exemplo de caráter 

interdisciplinar. 
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FIGURA 5 – Foto retirada do livro 

 
Fonte: Souza, Garcia (2016, p.145). 

 

No Iezzi et al (2013) o livro não dá a definição de análise combinatória e parte de 

exemplos em que a análise combinatória pode resolver questões. Também não fala sobre 

Grafos, mas também usa a árvore de possibilidades. Ele define o que é o Princípio 

Fundamenta da Contagem. Destacamos o exemplo que representa, através do diagrama 

de árvore, a escolha de um sabor de sanduíche e de um suco. 
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FIGURA 6 – Foto retirada do livro 

 

Fonte: Iezzi et al (2013, p.255).        

 

O exemplo que segue representa uma aplicação muito comum na Teoria de 

Grafos. Ele trata de três cidades e as estradas que as interligam. O exemplo mostra as 

possíveis combinações de caminho para percorrermos entre as cidades A, B e C. No 

exemplo seguinte, ele aborda outra questão de combinatória em que se trata de uma senha 

de um cadeado e o único requisito é que os algarismos sejam distintos. Para que a dona 

deste possa descobrir a senha, ele pede a quantidade de combinações necessárias a serem 

feitas e o autor representa essas possibilidades, mais uma vez, através do diagrama de 

possibilidades, o que auxilia na visualização e entendimento da questão. 
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FIGURA 7 - Foto retirada do livro 

 

Fonte: Iezzi et al (2013, p.256).        

 

O exemplo a seguir trata de uma questão de probabilidade com reposição, mas 

que é representado através de um diagrama de árvore também.  
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FIGURA 8 - Foto retirada do livro 

 
Fonte: Iezzi et al (2013, p.303).       

 

Smole e Diniz (2013) apresentam problemas para exemplificar o uso da contagem, 

mas sem o uso de fórmulas. Destacamos a seguir o exemplo: 
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FIGURA 9 - Foto retirada do livro 

 
        Fonte: Smole, Diniz.(2013, p.108).  

 

Já em Dante (2017), o autor inicia Análise Combinatória com exemplos de 

Princípio da multiplicação com o diagrama de árvore. 
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FIGURA 10 - Foto retirada do livro 

 

Fonte: Dante (2017, p.204). 

 

Posteriormente, ele trabalha com a história de grafos, utilizando o problema das 

Pontes de Konisberg. 
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FIGURA 11 - Foto retirada do livro 

 

Fonte: Dante (2017, p.223). 
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FIGURA 12 - Foto retirada do livro 

 

Fonte: Dante (2017, p.224). 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: apresentamos a introdução ao 

trabalho, posteriormente apresentamos a justificativa e os objetivos de trabalhar este 

tema, os referenciais teóricos, a apresentação da estrutura do trabalho, as definições 

básicas sobre Teoria de Grafos necessária para entendimento do trabalho, a apresentação 

e análise dos dados, conclusão do trabalho e, finalmente, as propostas didáticas 

trabalhadas junto a seus respectivos gabaritos nos apêndices. 

No total foram desenvolvidas nove atividades para o Ensino Médio de modo a 

trabalhar a Teoria de Grafos sem que o aluno tenha visto parte referencial. Elas foram 

desenvolvidas pelos autores, aplicada no Colégio Estadual Antônio Prado Junior em 

quatro turmas de primeiro ano do Ensino Médio. Dessas turmas, 1015 e 1016, eram no 

turno da tarde e as outras duas, 1017 e 1018, eram do turno da noite. Algumas atividades 

houve uma presença menor do que o esperado ou não foi aplicado em alguma turma. 

Apresentamos um caderno de atividades para o leitor deste PF. Junto a ele, 

destacamos as respostas, padrões de respostas que se repetiram e se encontram nas 

figuras, possíveis críticas e erros observados após a aplicação das tarefas. E apresentamos 

o gabarito das atividades. 
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6 DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

Nesse capitulo apresentaremos as definições necessárias para que possamos 

entender de maneira clara a análise e discussão dos dados e a resolução das atividades 

apresentada nos apêndices. 

Definição 1: Um grafo G = (V, E, ΨG) é uma estrutura Matemática composta por um 

conjunto V de vértices, um conjunto E de arestas e uma função de incidência                       

ΨG: E →  V x V que associa a cada aresta e ∈ E um par não ordenado {u,v} de vértices 

de V. 

Definição 2: Se    ΨG(e) = {u,v}, os vértices u e v são chamados os extremos da aresta e. 

Assim, dizemos que os vértices u e v são adjacentes ou vizinhos e que a aresta e é 

incidente sobre u e v. Dizemos também que a aresta e liga os vértices u e v. Duas arestas 

que repartem um extremo são ditas adjacentes. 

Definição 3: Se a aresta e possui extremos iguais, é chamada laço, isto é, ΨG(e) = {u,v} 

para algum u ∈ V.  

Definição 4: Caso dois vértices sejam ligados por mais de uma aresta, essas arestas são 

chamadas paralelas, ou seja, e1 e e2 são arestas paralelas se, e somente se, ΨG(𝑒1) =

 ΨG(𝑒2). 

Definição 5: Um grafo G = (V, E, ΨG) é dito simples quando não apresenta nem laços e 

nem arestas paralelas. Caso contrário, ele é denominado multigrafo. 

Definição 6: Dado um grafo G = (V, E), dizemos que o número de vértices n é a ordem 

(grau) de G representado por d(G), enquanto o número de arestas m é o tamanho de G. 

Definição 7: Grafo completo é um grafo simples com arestas entre quaisquer pares de 

vértices. Representamos um grafo completo com n vértices por Kn. O tamanho de um 

grafo completo Kn é m =  
𝑛(𝑛−1)

2
. 

Definição 8: Um grafo H é um subgrafo do grafo G se V(H) ∁ V(G) e E(H) ∁ E(G). 

Definição 9: Um caminho ou percurso Pn = (v0, v1, ⋯, vn-1), ou também representado 

por v0 → v1 →  , ⋯ → vn é uma sequência de vértices distintos em que vi é adjacente a vi 

+ 1 para todo  i ∈ {0,1, ⋯,n-2}  .O comprimento do caminho Pn é dado pelo número de 

arestas de Pn, ou seja, n – 1. O número de arestas é o tamanho do percurso. Um percurso 

onde as arestas são distintas é uma trilha e quando os vértices são todos distintos um 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%A8
https://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%A8
https://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%A8
https://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%A8
https://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%A8
https://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%A8
https://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%A8
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caminho. Uma trilha ou um caminho é fechado se v0 = vk e um caminho fechado contendo 

pelo menos uma aresta é um ciclo. 

Definição 10: Um ciclo Cn é um caminho em que v0 = vn-1. O comprimento do ciclo Cn é 

n. 

Definição 11: Um grafo é conexo se dados u, v ∈ V(G) quaisquer, existe um caminho 

ligando u a v. 

Se existe um par de vértices que não possuem nenhum caminho em G ligando-os, então 

G é desconexo. 

Definição 12: Dado um grafo G = (V, E), um emparelhamento em G é um subconjunto 

M ∈ E composto por arestas duas a duas não adjacentes. Os vértices incidentes às arestas 

de um emparelhamento M são ditos M-saturados, enquanto os demais vértices são ditos 

M-não-saturados. Um emparelhamento é dito perfeito quando satura todos os vértices 

do grafo. 

Definição 13: Um grafo é k-regular se todos os seus vértices possuem o mesmo grau k. 

Definição 14: Uma sequência de vértices (v0, v1, v_2, ⋯, vn-1) não necessariamente 

distintos, tal que vi é adjacente à vn+1 para todo i ∈ {0, ⋯,n-2} e v0 = vn-1 é chamada 

circuito. 

Definição 15: Um circuito é dito euleriano se ele contém todas as arestas de um grafo. 

Definição 16:  Um grafo que contém um circuito euleriano é um grafo euleriano. 

Definição 17: Uma k-coloração de vértices de um grafo G = (V, E) é uma função               

c: V → S, na qual |S| = k, ou seja, a cada vértice de G é atribuída uma cor dentre um 

conjunto de k cores. Entende-se por cor um elemento de S. Usualmente trabalhamos com 

o conjunto dos k primeiros números naturais positivos, isto é, S = {1,2, 3, ..., k}. 

Definição 18: O conjunto de vértices assinalados com uma mesma cor é denominado 

uma classe de cor.  

Definição 19: Uma k-coloração é dita própria se vértices adjacentes possuem cores 

distintas, isto é, c(v) ≠ c(w) se v e w são adjacentes. 

Definição 20: O número cromático 𝑋(G) é o menor valor de k tal que G é k-colorível. 

Um grafo G tal que 𝑋(G) = k é dito k-cromático. 
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Definição 21: Uma k-coloração de um grafo k-cromático é dita uma coloração ótima. 

Definição 22: Um grafo conexo G é bipartido se, e somente se, 𝑋(G) = 2. 

Se o conjunto de vértices de um grafo G puder ser agrupado em dois conjuntos disjuntos 

de vértices, onde cada aresta liga o vértice de um conjunto ao vértice de outro conjunto, 

então o grafo é denominado bipartido. 

Teorema 1: 𝑋(Cn) = 2 se n é par e 𝑋(Cn) = 3 se n é ímpar. 

Definição 23: Uma k-coloração de arestas de um grafo G = (V, E) é uma função               c: 

E → S, na qual |S| = k, ou seja, a cada aresta de G é atribuída uma cor dentre um conjunto 

de k cores. Entende-se por cor um elemento de S. Usualmente trabalhamos com o 

conjunto dos k primeiros números naturais positivos, isto é, S = {1,2,3 ⋯,k}. 

Definição 24: O conjunto de arestas assinaladas com uma mesma cor é denominado uma 

classe de cor. 

Definição 25: Uma k-aresta-coloração é dita própria se as arestas adjacentes possuem 

cores distintas, isto é, c(ei) ≠ c(ej) se ei e ej são adjacentes. 

Definição 26: Um grafo G é k-aresta-colorível se admite uma k-aresta-coloração 

própria. 

Definição 27:   O número cromático em arestas 𝑋'(G) é o menor valor de k tal que G é 

k-aresta-colorível. O número 𝑋'(G) também é conhecido como o índice cromático de G. 

Definição 28: Um grafo G tal que 𝑋'(G) = k é dito k-aresta-cromático. Uma k-aresta-

coloração de um grafo k-aresta-cromático é dita uma coloração de arestas ótima. 

Definição 29:  Uma ponte de G é uma aresta cuja remoção desconecta G. 

Definição 30: Uma k-coloração total de um grafo G = (V, E) é uma função de modo que 

c'': V ∪ E → {1, 2, ⋯, k} que atribui a cada vértice v ∈ V e a cada aresta e ∈ E uma cor 

representada no conjunto {1, 2, ⋯, k} de modo que vértices ad jacentes, arestas adjacentes 

e vértices e arestas incidentes possuam cores distintas. 

Definição 31: O número cromático total 𝑋'’(G) de um grafo é o número mínimo de 

cores de uma coloração total de G. 

Lema 1: Se um grafo é 2-regular, então 𝑋'’(G) ≤ 4. 
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Lema 2: Se G é um grafo cúbico livre de pontes, então 𝑋'’(G) ≤ 5. 

Teorema 2: Se n é par, então 𝑋'(Cn) = 2 e se n é ímpar, então 𝑋'(Cn) = 3. 

Lema 3: Se G é um grafo que só apresenta vértices de grau dois ou três e não possui 

pontes, então 𝑋''(G) ≤ 5. 

Lema 4: Se um grafo tem no máximo grau 3 e não possui pontes, então 𝑋''(G) ≤ 5. 

Teorema 3: Se G é um grafo com no máximo grau três, então 𝑋''(G) ≤ 5. 

Teorema 4: Para todo grafo G com n vértices v1, . . ., vn e m arestas, ∑ 𝑑(𝑣𝑖)  =  2 𝑚𝑛
𝑖 = 1 . 

Prova: Na soma dos graus dos vértices de G, contamos cada aresta duas vezes. ▄ 

Corolário 1: Todo grafo tem número par de vértices de grau ímpar. 

Por volta de 1700 o momento histórico das atividades matemáticas era rico e 

competitivo. Em 1707 nasceu Leonhard Euler na Basiléia, Suíça. Euler dividiu sua vida 

profissional entre duas instituições: a Academia de Ciência de São Petersburgo, na 

Rússia, e a Academia de Ciências de Berlim, na Alemanha. Em 1727, ocupou a cadeira 

de Medicina na Academia de Ciência de São Petersburgo. Alguns anos depois, ocupou a 

cadeira de Matemática. Euler foi perdendo a visão do olho direito ao longo da década de 

1730 e viveu seus últimos 17 anos completamente cego. Isso, no entanto, não o impediu 

de seguir produzindo matemática de qualidade e em quantidade. Euler contribuiu de 

maneira decisiva em diversas áreas, geometria, cálculo e teoria de números. Apenas as 

contribuições na área de teoria de números seriam suficientes para garantir a Euler lugar 

no panteão dos matemáticos. Essas contribuições consistem de provas de teoremas 

formulados por Fermat. Outro resultado interessante, provado por Euler, é o chamado 

Pequeno Teorema de Fermat. Um grafo conexo G é euleriano se existe uma trilha fechada 

contendo todas arestas de G. Essa trilha é denominada trilha euleriana. Note que esta 

definição requer que cada aresta seja utilizada no percurso exatamente uma vez. Um grafo 

não euleriano G é dito semi-euleriano se existir uma trilha contendo cada aresta de G. 

Problemas em grafos eulerianos aparecem quando se quer saber se um diagrama 

pode ser desenhado sem levantar o lápis do papel e sem repetir nenhuma linha. O nome 

“euleriano” vem do fato de Euler ter sido o primeiro a resolver o famoso problema das 

Pontes de Konigsberg, que perguntava se seria possível atravessar cada uma das sete 

pontes exatamente uma vez e retornar ao ponto de partida.  
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Lema 5: Se G é um grafo em que o grau de cada vértice é pelo menos 2 então G contém 

um ciclo. 

Teorema 5: Euler (1736): Um grafo conexo G é euleriano se, e somente se, todos os 

vértices têm grau par. 

Prova: Suponha que P é uma trilha euleriana de G. Sempre que P passa por um vértice, 

há uma contribuição de 2 do grau desse vértice. Como cada aresta aparece exatamente 

uma vez em P, cada vértice deve ter grau par. Reciprocamente, a prova é por indução no 

número de arestas de G. Suponha que o grau de cada vértice é par. Como G é conexo, 

cada vértice tem grau pelo menos 2 e pelo Lema 5, G tem um ciclo C. Se C contém todas 

as arestas de G, a prova está completa. Se não, vamos retirar de G as arestas de C para 

formar um novo grafo H com um número menor de arestas e tal que cada vértice ainda 

tem o grau par. Pela hipótese de indução, cada componente de H tem uma trilha euleriana. 

Como cada componente de H tem pelo menos um vértice em comum com C, pela 

conexidade, obtemos a trilha euleriana de G, seguindo as arestas de C até um vértice não 

isolado de H ser alcançado, percorrendo a trilha euleriana da componente de H que 

contém tal vértice e, em seguida, continuando ao longo das arestas de C até alcançarmos 

um vértice de outra componente de H e, assim por diante. O processo todo termina quando 

voltamos ao vértice inicial. ▄ 

Corolário 2: Um grafo conexo é euleriano se, e somente se, o seu conjunto de arestas 

pode ser dividido em ciclos disjuntos. 

Teorema 6: (Algoritmo de Fleury)  

Seja G um grafo euleriano. A seguinte construção é sempre possível e produz uma trilha 

euleriana de G.  

Começar em qualquer vértice u e percorrer as arestas de uma forma arbitrária, seguindo 

as regras:  

1. apagar as arestas assim que forem percorridas e se alcançarmos um vértice isolado, 

esse deve ser também eliminado;  

2. em cada fase, use uma ponte somente se não houver outra alternativa. 

Sir William Rowan Hamilton foi um dos mais proeminentes matemáticos do seu 

século. Nasceu na Irlanda em 1805 e foi uma criança prodígio. Aos treze frequentava o 
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Trinity College em Dublin e estudava a Álgebra de Clairaut. Aos quinze anos iniciou o 

estudo das teorias de Newton e Laplace e encontrou um erro na Mecânica Celeste deste 

último. Ainda antes de concluir o curso, Hamilton foi convidado a tornar-se Astrônomo 

Real da Irlanda e a trabalhar no Observatório de Dunsink. Com o seu trabalho, Hamilton 

trouxe importantes contribuições à Física e à Matemática. Entre os trabalhos assumem 

especial relevância Contact between Algebraic Curves and Surfaces, Theory of Systems 

of Rays e On a General Method in Dynamics. Não menos importantes foram os relativos 

ao Teorema Fundamental da Álgebra. No âmbito da Teoria de Grafos, Hamilton abordou, 

entre outros, o famoso Problema das Quatro Cores e concebeu um jogo, o Icosian, 

baseado num problema de Euler, Knight’s Tour, cujo objetivo é encontrar um circuito 

hamiltoniano num determinado grafo. Se pensarmos no problema de determinar se existe 

uma trilha fechada que passa exatamente uma vez por cada um dos vértices de G. 

Notemos que tal trilha deve ser um ciclo, exceto quando G é o grafo nulo com um vértice. 

Tal ciclo é um ciclo hamiltoniano e G é um grafo hamiltoniano. Observemos que um ciclo 

hamiltoniano deve conter todas os vértices, mas não necessariamente todas as arestas. Um 

grafo ciclo com n vértices é um grafo hamiltoniano. Os grafos completos com n > 3 

também são hamiltonianos e o número de ciclos hamiltonianos é 
𝑛 − 1

2
 .   

O nome ciclo hamiltoniano decorre do fato de Sir William Hamilton investigar 

sua existência no grafo dodecaedro, apesar de um problema mais geral ter sido estudado 

anteriormente por T. P. Kirkman 

Teorema 7: Ore (1960): Se G é um grafo simples com n ≥ 3 vértices e d(v)+d(w) ≥ n, 

para quaisquer pares de vértices não adjacentes v e w, então G é hamiltoniano. 

Definição 32: Árvore é um grafo G de n vértices sem ciclos com n − 1 arestas. 

Definição 33: Folhas são vértices de grau um. 

Teorema 8: Seja T um grafo com n vértices. Então as seguintes proposições são 

equivalentes.  

1. T é uma ´arvore;  

2. T não contém ciclos e possui n − 1 arestas;  

3. T é conexo e possui n − 1 arestas;  

4. T é conexo e cada aresta é uma ponte;  
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5. Quaisquer dois vértices de T estão conectados por exatamente um caminho; 

6. T não contém ciclos, mas a adição de qualquer aresta cria exatamente um ciclo. 

Definição 34: Grafo dirigido (direcionado) é quando as arestas possuem sentido e 

direção. 

Definição 35: Peso de uma aresta é o valor atribuído a uma aresta de um grafo G. 

Teorema 8: (Ramsey) se tivermos no plano seis ou mais pontos sendo três deles nunca 

colineares e ligarmos todos esses pontos dois a dois aleatoriamente usando duas cores 

distintas, certamente teríamos um ou mais triângulos com todos os lados de mesma cor. 

Vimos na primeira etapa deste capítulo as definições, teoremas, história, lema e 

corolários necessários para o entendimento matemático da Teoria de Grafos para esse 

produto Final. A partir daqui, iremos apresentar os algoritmos usados nas atividades 

aplicadas no Ensino Médio.  

Com o avanço tecnológico, os cálculos antes cansativos e inviáveis de serem 

realizados manualmente receberam um grande aliado: a computação. O avanço 

computacional e de sua capacidade de cálculo auxilia muito em problemas que antes não 

eram possíveis de serem calculados ou estimados através de processos de cálculos 

matemáticos tradicionais. 

Diversos problemas de otimização em busca pela solução são resolvidos através 

de algoritmos. Destacamos dentre este, primeiramente, o algoritmo de Dijkstra. Este foi 

desenvolvido pelo cientista da computação Edsger Dijkstra em 1956 e publicado em 

Dijkstra (1959). Ele trabalha com problemas para busca do menor caminho em grafos 

direcionados ou não direcionados. A restrição é que as arestas não podem ter peso 

negativo. O tempo de execução deste algoritmo computacionalmente é a ordem de O(m 

+ n log n), em que m é o número de arestas e n é o número de vértices. 
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FIGURA 13 - Variáveis usadas no Algoritmo de Dijkstra 

 

  Fonte: Adaptado de MACEDO, VITALI (2011). 

 

FIGURA 14 - Algoritmo de Dijkstra

 

    Fonte: Adaptado de MACEDO, VITALI (2011). 
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Outro algoritmo trabalhado nas atividades foi o de Bellman-Ford, este foi 

publicado em Bellman (1958) e difere do algoritmo de Dijkstra por aceitar arestas com 

peso negativo e inclusive ser capaz de buscar o caminho mínimo em um dígrafo. O seu 

tempo de execução é de O(v.e), em que v é o número de vértices e é o número de arestas.  

 

FIGURA 15 - Algoritmo de Bellman-Ford 

 

Fonte: Adaptado de RIBEIRO (2015). 

 

Além dos algoritmos abordados, trabalhamos também com o algoritmo de fluxo 

máximo. Este foi publicado por FORD e FULKERSON (1956). De início foi 

desenvolvida para uso em rede ferroviárias na União Soviética nos anos 30,40 e 50. Ele 

é usado para encontrar o maior fluxo possível numa rede de ser transportado tendo uma 

origem e um ponto de saída. A complexidade desse algoritmo é da ordem O(m + n) em 

que m é o número de arestas e n o número de vértices do grafo. Vamos fazer algumas 

definições antes de vermos o algoritmo. Em um grafo com peso em duas arestas, com um 

nó de origem s e um nó de destino t queremos encontrar o fluxo máximo tendo em que 

f(u,v) representa o fluxo da aresta (u,v) e c(u,v) a sua capacidade, temos que obedecer 

algumas restrições: 

1) O fluxo não é negativo e tem de ser menor ou igual à sua capacidade: 

0 ≤ f(u,v) ≤ c(u,v) para qualquer (u,v) 

2) Em cada nó que não seja a origem e o destino, a soma do fluxo que entra é 

igual à soma do fluxo que sai 

Para cada u ∈ V – {s,t} : ∑ 𝑓(𝑣, 𝑢) =𝑣 ∈ 𝑉  ∑ 𝑓(𝑣, 𝑢) =𝑣 ∈ 𝑉  
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3) O fluxo total é o que sai da origem menos o que entra na origem 

Queremos maximizar |f|, em que |f| = ∑ 𝑓(𝑠, 𝑣)  −  ∑ 𝑓(𝑣, 𝑠)𝑣 ∈ 𝑉𝑣 ∈ 𝑉  . 

 Caminho de aumento:= caminho pelo qual ainda é possível enviar fluxo 

Grafo residual Gf := indica como podemos modificar o fluxo nas arestas de G 

depois de já aplicado o fluxo f. 

 

FIGURA 16 - Algoritmo de Fluxo-Máximo 

             

Fonte: Adaptado de RIBEIRO (2015). 

 

Outro método trabalhado nas atividades é o Problema do Caixeiro Viajante, que 

consiste na busca de um circuito que tenha a menor distância, de maneira que comece em 

qualquer vértice e viste cada um dos vértices uma vez e volte à origem. Ele é um problema 

de otimização classe NP-difícil. O algoritmo adotado na atividade foi o do vizinho mais 

próximo. A complexidade dele é O(n.m), em que n é o número de vértices e m é o número 

de arestas. Este algoritmo se trata de uma heurística, em que suas soluções não são ideais.  
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FIGURA 17 - Algoritmo do Vizinho Mais Próximo 

 
Fonte: Adaptado de SUTTON (2012). 

 

Outro algoritmo trabalhado foi o para encontrar o emparelhamento perfeito. A 

seguir apresentamos o Algoritmo Húngaro que nos retorna ou uma Emparelhamento 

Perfeito ou com um emparelhamento que não é perfeito. Ele foi retirado de Figueiredo e 

Szwarcfiter (2012). A complexidade deste algoritmo é O(n.m). 

 

FIGURA 18 - Algoritmo 

 

Fonte: Retirado de FIGUEIREDO e SZWARCFITER (2012). 

 

Esses eram os pressupostos necessários do conhecimento matemático e 

computacional para entendimento da análise de dados apresentada a seguir. 
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7 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

Antes de apresentarmos os resultados, destacamos que no referencial teórico 

citamos Lins (1999) como referencial metodológico para análise de dados.  

Porém, devido à exaustão do tempo para análise adequada das respostas e das 

percepções das atividades, não trabalhamos a análise das atividades pautados na teoria 

formal de Lins (1999), mas nos baseamos na ideia de buscar perceber o entendimento do 

aluno acerca das definições, as internalizações ocorridas, não só através do que 

responderam nas atividades, mas também através do que trabalharam em aula, o que 

falaram, as dúvidas apresentadas e as limitações de cada turma e aluno.  

Ou seja, é importante que fique claro que não utilizamos o rigor formal e teórico 

da Teoria dos Campos Semânticos, mas usamos a ideia de buscar o entendimento 

individual e as limitações de cada aluno, dentro do possível. 

O trabalho foi realizado em quatro turmas de primeiro ano do Ensino Médio no 

Colégio Estadual Antônio Prado Junior no ano de 2017. Algumas atividades não foram 

possíveis de serem aplicadas nas quatro turmas, mas pelo menos em duas foram aplicadas. 

As turmas eram dos turnos da tarde e noite, o que também foi perceptível na dificuldade 

apresentada pelas turmas e o estereótipo de cada turno.   

As atividades totalizam nove e foram aplicadas no segundo semestre de 2017. 

A primeira atividade aplicada foi realizada nas turmas 1015 e 1016 do Colégio 

Estadual Antônio Prado Junior em 7 de novembro de 2017. Já nas turmas 1017 e 1018 

ocorreu em 10 de novembro. Compareceram 22 alunos na turma 1015 e 20 alunos na 

turma 1016. Na turma 1017 foram 12 participantes e 18 na turma 1018. Este produto final 

se refere a uma introdução a noção de grafos, o que é um vértice, aresta, caminho, 

representação de uma situação real através de um grafo. Houve também busca para que o 

aluno tivesse noção de menor e maior caminho. A primeira atividade encontra-se no 

Apêndice.  Essa atividade foi baseada numa atividade do material MUNIZ (2007) com 

adaptações. 

Em relação à primeira opção do exercício vemos que os alunos, em sua maioria, 

quando foram perguntados qual era a distância procuraram responder a menor de todas e 

de maneira intuitiva entenderam o significado da palavra distância. Outros foram além da 

pergunta e perceberam que a palavra distancia poderia referir-se a maior ou menor dentre 

elas. Alguns alunos usaram a estrutura "de...para", o que indica direção e ainda houve 
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alguns que usaram a notação de grafo direcionado para indicar a direção que estava 

tomando. 

Uma crítica a essa questão foi que não ficou claro na pergunta se era a maior ou 

menor distância. 

Na segunda opção alguns alunos entenderam enumerar como sendo para 

quantificar as possibilidades e não explicitaram as possibilidades. Outros utilizaram a 

representação de grafo direcionado de maneira intuitiva (→), pois não aprenderam esse 

conteúdo na escola. Outros ainda representaram através de letras maiúsculas os locais, o 

que evidencia também a maneira intuitiva de ver os lugares como vértices. 

A crítica a segunda opção é que faltou no comando da questão além da palavra 

enumerar a palavra para explicitar cada possibilidade. 

Na terceira pergunta os alunos usaram termos como "passando pela escola" ou 

"através da escola", ou ainda "da casa para a escola e da escola para o mercado". Alguns 

ainda usaram a noção de representação de grafo direcionado, ainda que não com a notação 

correta, outros apenas colocaram o valor do menor caminho, sem explicitar quais locais 

por onde passaria. Houve aluno que errou soma com números decimais, mas acertou o 

caminho a ser percorrido. 

A crítica é que faltou deixar claro que o menor caminho não deveria repetir locais 

ou ruas e para dizer o menor caminho e o valor. Implicitamente, os alunos ao lerem o 

enunciado entenderam que era para dizer a menor distância, outros entenderam que era 

para dizer como era esse caminho e outros entenderam em responder os dois. 

Na quarta pergunta usaram muito a palavra passando se referindo aos vértices 

envolvidos no caminho. Muitos usaram a noção de vértice sem rotulá-lo com outro nome, 

com respostas como escola-casa-igreja. Outros alunos usaram o termo "indo em direção" 

ou ir pela casa. A maioria entendeu e deu a resposta correta de 1,5km do total percorrido. 

Alguns apenas responderam a distância entre a casa e a igreja. Outros ainda chegaram a 

enumerar os locais e representar dessa maneira B → A → D. 

No enunciado da questão faltou pedir o quanto ela andaria, pois, alguns alunos 

colocaram apenas o valor e outros apenas o caminho. 

Na quinta opção muitos alunos optaram pelo caminho que passa pelo mercado, 

resultando em 2,5 km. Ou seja, a maioria dos alunos não percebeu que o caminho que 

liga o Mercado à Casa de Lucia resultaria no maior caminho. Alguns deram duas opções 

de respostas que poderia ser pela escola, mercado e igreja e totalizaria em 2,5km ou em 

casos especiais (de acordo com a fala dos alunos, passar na rua que liga a Casa da Lucia 
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ao Mercado seria um caso especial), resultado daria em Escola, Mercado, Igreja, Casa da 

Lucia e Igreja resultando em 4 km. Essa resposta mostra a incerteza do aluno em dar 

apenas uma resposta e ter certeza que está correta. Isto evidencia o hábito de vários alunos 

quando não sabem ou não estão seguros de sua resposta, buscam escrever tudo o que 

sabem a fim de obter alguma pontuação. 

No enunciado da atividade deveria ter pedido o valor da distância do maior 

caminho e para descrevê-lo. Outra questão é que há duas respostas possíveis e isso pode 

deixar o aluno inseguro, pois este sempre pensa que há apenas uma única solução. Mas 

também é bom para que eles vejam que ao realizar um exercício e comparar a resposta 

com o de outra pessoa que obteve a mesma resposta, mas que fez por outro caminho. 

No sexto exercício alguns alunos questionaram que o maior caminho poderia 

não ser determinado, pois eles poderiam ficar dando várias voltas indefinidas passando 

pelos lugares várias vezes. Alguns alunos responderam que o maior caminho era 4 km, 

mas não prestaram atenção e partiram da Escola, ao invés de seguirem o enunciado e 

começarem do Mercado. Muitos encontraram o valor correto, mas em algumas vezes 

apenas relatou o caminho de partida, chegada e o total andado. 

Nessa mesma atividade era necessário colocar no enunciado que era o maior 

caminho sem repetição. 

Na sétima questão alguns alunos responderam que eram 5 ruas pensando em 

quantas ruas eram existentes na questão, sem pensar nas possibilidades de ruas partindo 

de cada local. Alguns alunos usam notação sem pensar na notação. Por exemplo em 

algumas respostas eles colocaram "casa = 3 ruas" e não percebem que esta é uma escrita 

informal e que matematicamente não está correta. Muitos alunos responderam 

corretamente e de maneira completa. Alguns alunos contaram de quantas maneiras era 

possível chegar em cada um dos locais sem repetir os locais. 

A crítica a questão é que os alunos tiveram dificuldades para entender que ao 

perguntar quantas ruas há da Casa de Lucia para os demais destinos era apenas quais ruas 

partiam da Casa da Lucia. Muitos me perguntaram se era para ver todas as possibilidades 

possíveis para chegar nos demais locais partindo da Casa da Lucia, o que resultaria em 

mais de 3 ruas. Era necessário aprimorar a pergunta para quantas ruas há que saem da 

Casa de Lucia. 

Na última, a maioria dos alunos encontrou a resposta correta, relacionando o 

caminho com o menor valor, pois eles poderiam ir diretamente da Casa da Lucia até o 

Mercado através de uma única aresta, mas esse não era o menor caminho. Destacamos 
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também uma resposta em que o aluno entendeu incorretamente o enunciado da questão e 

criou por si um grafo com pontos referenciais, dentre eles a praia, padaria, colégio, igreja, 

praça, mercado e colocou valores entre essas distâncias aleatoriamente e mostrou o maior 

caminho e menor caminho para ir do colégio até o mercado. Outro interessante foi de um 

aluno que redesenhou o grafo representado pelo desenho dos locais, mas que representava 

o mesmo grafo. Os alunos não tiveram dificuldade de entender quer era para passar uma 

cor para cada um dos caminhos. Alguns desenharam, mas não colocaram o valor 

numérico da maior e menor distância percorrida. 

Talvez o uso da palavra bolinhas e retas não deveria ter sido escrito no 

enunciado, pois se trata de uma fala informal. O intuito foi facilitar o entendimento da 

questão, mas por outro lado torna o enunciado informal e inadequado com definições 

matemáticas na Teoria de Grafos. Deveria ser usado na fala e não na escrita. Faltou 

explicitar para escreverem o valor da maior e menor distância. 

Destaca-se a seguir algumas das respostas apresentadas pelos alunos na última 

questão. 

 

FIGURA 19 - Exemplo de respostas da Atividade de Otimização 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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FIGURA 20 - Exemplo de respostas da Atividade de Otimização 

 

 
Fonte: A autora, 2017. 
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FIGURA 21 - Exemplo de respostas da Atividade de Otimização. 

 

 
Fonte: A autora, 2017. 
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FIGURA 22 - Exemplo de respostas da Atividade de Otimização 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

 

FIGURA 23 - Exemplo de respostas da Atividade de Otimização 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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FIGURA 24 - Exemplo de respostas da Atividade de Otimização

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

A segunda atividade foi aplicada em quatro turmas de primeiro ano do Ensino 

Médio. Na turma 1015 a atividade foi realizada em 13 de novembro de 2017 por 8 alunos. 

Na turma 1016 foi com 16 alunos em 10 de novembro de 2017. Já na 1017 foram 24 

alunos que a realizaram em 13 de novembro de 2017. E na mesma data na turma 1018 foi 

realizada por 13 alunos. Essa atividade foi de autoria da autora. Essa atividade apresenta 

o primeiro algoritmo que é acessível no entendimento para alunos do Ensino Médio e 

auxilia na busca por uma solução ótima em problemas de otimização. 

Na primeira questão opção a praticamente todos os alunos responderam 0,8 km. 

Isso demonstra que eles não tiveram dificuldades na leitura da matriz com valores 

decimais e esse tipo de habilidade também é avaliado em exames como o ENEM.  

Uma crítica a esse enunciado é que poderia ter ficado explícito a unidade de 

medida entre os locais, no caso em km e que os valores foram retirados do Google Maps. 

Na opção b, alguns responderam o nome dos locais e outros explicitaram a 

distância. Este é mais exemplo que a maioria não tem dificuldades em leitura de dados 

em tabelas. 

Faltou no comando da questão pedir para que escrevessem o local e com sua 

respectiva distância. 

A maioria dos alunos responderam ou 49, que seria o produto entre os locais pelo 

total de arestas em cada um desses e outros responderam 42, o que seria o produto entre 
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os locais pelo número de arestas diminuído de 1 unidade. Talvez essa intuição de subtrair 

uma unidade venha da diagonal de um vértice. 

Essa opção talvez esteja inadequada para o conteúdo matemático que eles 

possuíam no momento da aplicação da atividade. Isso porque a matéria de combinatória 

é ensinada no segundo ano, nessa rede de ensino, e eles estavam no primeiro ano. E ainda 

que alguns conceitos de combinatória sejam intuitivos e sem necessidade de fórmulas, 

eles não conseguiram entender o que foi pedido. 

Na segunda questão na primeira opção I a maioria dos alunos não escreveram essa 

informação ao lado do comando. Isso mostra que não ficou claro ou visualmente atrativo 

para o aluno para completar de maneira adequada a atividade. 

No passo II dessa mesma questão novamente a maioria dos alunos não respondeu 

neste local e a crítica é a mesma que a anterior. 

No passo III os alunos que responderam essa questão não escreveram a resposta 

no local ao lado da pergunta, mas ao longo do trabalho a maioria ao lado do desenho, seja 

com esquemas como o do gabarito deste trabalho, seja simplesmente com a soma das 

distâncias ou ainda outros representaram o caminho percorrido ao longo do desenho com 

os valores das distâncias indicados. Faltou um espaço apropriado e esquematizado de 

forma que o aluno entendesse de forma clara para deixar seus cálculos e o passo a passo, 

além da dificuldade de seguir passos que um algoritmo pede. Ao longo dos que anotaram 

o passo a passo, alguns alunos quando tem que ir da Praça Afonso Pena para São 

Cristóvão esquecem o comando da questão e vão para escola.  

No último passo IV Muitos alunos acertaram o caminho, mas erraram na hora de 

somar os valores decimais, o que demonstra a dificuldade com operações básicas 

envolvendo número decimais. Uma aluna chegou a chorar porque não conseguiu fazer a 

soma correta. 

Já na terceira questão, da mesma maneira que a segunda questão, a maioria dos 

alunos não detalhou os valores e os caminhos adotados. E os que encontraram a resposta, 

esquematizaram em desenhos ou no próprio desenho ou apenas colocaram a soma final. 

E novamente ficou evidente erros em somar números decimais. Ao longo do 

desenvolvimento, alguns no ponto da  Praça Afonso Pena → Extra - 0,45 km, nessa parte 

alguns alunos encontraram dificuldades, pois o Extra é a menor distancia de todas, mas 

ele que deve ser escolhido uma vez que todas as opções anteriores foram esgotadas exceto 

a escola, mas essa deve ser a última. 
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Na quarta questão os alunos entenderam que na questão 2 eles buscavam o menor 

caminho e na 3 evidenciava o maior, logo não fazia sentido pegar a maior distância para 

uma busca pelo menor. 

Na quinta, os alunos disseram que não era possível encontrar um caminho menor, 

apenas se ignorasse lugares e não passasse por eles. Essa questão deveria estar no início 

do trabalho antes de fazer o algoritmo do caixeiro viajante e para que eles buscassem um 

caminho, de maneira intuitiva, um caminho que fosse o menor, sem terem o conhecimento 

do caixeiro viajante e depois comparassem sua resposta com o algoritmo 

Na última pergunta, todos os alunos disseram que não, mas um comentou que se 

repetisse caminhos seria possível. Não ficou claro no comando da pergunta que não podia 

repetir caminhos e tampouco deveria estar no final, e sim no início para que tentassem 

antes do uso do algoritmo encontrarem uma solução ótima. 

A seguir apresentamos algumas respostas esquematizadas dos exercícios 2 e 3. 

FIGURA 25 - Exemplo de respostas da Atividade do Caixeiro Viajante 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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FIGURA 26 - Exemplo de respostas da Atividade do Caixeiro Viajante.

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

 

 

FIGURA 27 - Exemplo de respostas da Atividade do Caixeiro Viajante. 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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FIGURA 28 - Exemplo de respostas da Atividade do Caixeiro Viajante 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

A terceira atividade é sobre Caminho Mínimo através do uso do algoritmo de 

Dijkstra, que é usado para grafo direcionados ou não e com arestas com valores positivos. 

A ideia é apresentar mais um algoritmo de otimização também com contexto do ambiente 

escolar. O grafo utilizado para representar os locais ao redor do Colégio foi baseado numa 

questão de acesso para o Colégio Pedro II de 2009 e que foi elaborada por MUNIZ (2009). 

Na turma 1015 esqueci de anexar a imagem com o grafo e os valores das arestas 

referentes ao tempo, em minutos, dentre um local e outro. Coloquei no quadro.  

Na primeira tarefa alternativa a, a maioria dos alunos respondeu 9 minutos que é  

o caminho direto de sua casa até o mercado. Porém, alguns alunos repararam que se 

passassem pela rua que deixa no Hospital e partir dali, seguir para o Supermercado 

levariam 8 minutos. Essa foram as variantes de respostas, mas poderia ter aparecido 

outros caminhos da Casa da Lucia até o Mercado. 

A questão deixou muito em aberto, mas por outro lado foi interessante perceber 

que apesar de muitos terem pensado em ir direto passando por apenas uma aresta, outros 

perceberam que se fossem pelo Hospital levariam menos tempo, otimizando o problema. 

Outro fato interessante é que nenhum aluno colocou um caminho em que Lucia passasse 

por mais lugares e levasse mais tempo para chegar. Isso nos dá uma pista de que o aluno 
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sempre busca a melhor solução ou a mais simples e rápida, mesmo sem o uso do 

algoritmo. 

Na alternativa b, alguns alunos destacaram o caminho que leva 14 minutos, o qual 

passa pela estação de São Cristóvão. Outros escreveram apenas 21 minutos no momento 

de encontrar outro caminho. Intuitivamente, eles buscaram o caminho que fosse mais 

rápido e o que fosse mais longo. Ou seja, faltou que eles colocassem que o caminho 

começa na casa de Lucia, passa pelo Hospital, Supermercado Extra, Praça Afonso Pena, 

Colégio e finalmente Praça da Bandeira.  

As perguntas estão detalhadas, então os alunos que não responderam às duas 

perguntas, foi por falta de atenção, provavelmente. 

Na alternativa c, alguns alunos indicaram o caminho através de rotulação aos 

vértices no desenho para responder no estilo de A → B, por exemplo, e a maioria citou o 

caminho em que levam 17 minutos. Outros escreveram o nome dos locais por onde 

passou, seguido da soma do tempo levado. Essa resposta, em sua maioria, foi completa e 

a pergunta foi bem objetiva. 

Já na letra d, alguns encontraram o caminho de 16 minutos, que passa pelo 

Hospital, Mercado Extra, Praça da Bandeira e finalmente no Colégio. Outros já 

destacaram o caminho que leva 17 minutos, que passa pela Estação de São Cristóvão, 

Praça da Bandeira e o Colégio. 

Na segunda tarefa, os alunos encontraram como o menor tempo 17 minutos e 

aqueles que encontraram 16 minutos, erraram a conta. O que percebemos é que essa e a 

primeira atividade foram as que eles tiveram mais facilidade para resolver, não só pelas 

respostas, mas também pelo comportamento e fala deles em sala de aula. 
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FIGURA 29 - Exemplo de respostas da Atividade do Caminho Mínimo 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

 

FIGURA 30 - Exemplo de respostas da Atividade do Caminho Mínimo 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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FIGURA 31 -  Exemplo de respostas da Atividade do Caminho Mínimo 

 

 Fonte: A autora, 2017. 

 

A quarta atividade foi a aplicação do algoritmo de Bellman-Ford. Ele também é 

um algoritmo de otimização, mas com a vantagem de poder ter arestas negativas. Essa 

atividade foi realizada por 12 alunos da turma 1015 no dia 16 de novembro de 2017. No 

dia 14 de novembro do mesmo ano, na turma 1016, 7 alunos fizeram a atividade.  

Na primeira tarefa todos os alunos responderam corretamente o valor 10. Ou seja, 

eles compreenderam a aresta direcionada. 

Já na opção a alguns alunos já questionaram se era para fazer o caminho que 

resultava em passar por menos arestas ou se poderia ser qualquer caminho. Com isso, a 

maioria respondeu -4, mas houve alunos que optaram por fazer o caminho U → T → S 

→ R e encontraram -2 ou ainda o caminho I → V → U → R e que resultou em 5.  

Essa questão ficou aberta a pergunta se era para fazer o caminho que andasse 

menos arestas ou se era qualquer. Nessa questão, acreditamos que a adaptação fica a gosto 

do autor com o objetivo a ser alcançado: se o professor quiser observar se o aluno 

consegue perceber mais de um caminho deveria deixar a pergunta da maneira como está, 

mas caso queira analisar uma característica específica, como por exemplo se o aluno é 

capaz de perceber o menor caminho usando o mínimo de arestas direcionadas possíveis, 

deveria restringir a pergunta com essa característica. 
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Na opção b muitos alunos ignoraram a direção da reta e disseram que a distância 

entre R e S era de uma unidade. Outros simplesmente escreveram como resposta o valor 

1, o que deixa dúvida de qual caminho seguiram, se foi através do caminho R →  T → S 

→ R que resulta em 1 ou se foi contra a direção da aresta S → R e atribuiu 1 que é o valor 

dessa aresta. Outros alunos explicitaram o caminho R → T→ S → R e encontraram 1 

como era esperado. Houve ainda aqueles que disseram que não era possível realizar esse 

caminho, provavelmente porque pensaram na aresta direcionada do R para o S e que não 

existe. 

A pergunta ficou muito vaga ao perguntar se há como ir de R para S. A pergunta 

deveria pedir para explicitar se há um caminho direcionado por apenas uma aresta e qual 

seu valor e se houvesse outro caminho que tivesse duas ou mais arestas para ser também 

explicitado. E para evitar ambiguidade em que caminho o aluno tomou seria necessário 

atribuir outro valor à aresta R → T ou T → S de modo que a soma das duas não se 

anulassem. 

A tarefa II foi uma das quais os alunos mais enfrentaram dificuldades em realizar. 

Primeiro porque não leram o enunciado e o tempo todo pediam para que explicasse um a 

um ou em duplas o que era para ser feito. Outra questão é que pensamos que ao colocar 

a tabela a cada passo isso facilitaria o entendimento do algoritmo, mas foi ao contrário. 

Isso também fornece evidências que muitas vezes pensamos e planejamos uma aula ou 

atividade tendo em mente que aquele modelo seria o melhor possível e descobrimos que 

só atrapalhou. Por isso é importante o processo de investigação, de leitura de trabalhos 

anteriores da literatura, ou da troca de experiências com outros colegas, da tentativa com 

o erro que nos leva a aprimorar e principalmente a conversa e análise de cada turma e 

aluno com seu perfil particular para que possamos adequar da melhor maneira possível 

para o aproveitamento máximo da aula. 

Os alunos ou não leram o enunciado, ou os que leram não entenderam o que era 

para fazer a parti do segundo passo, pois ficaram perdidos com as tabelas colocadas com 

o objetivo de ajudar. Tive que explicar e fazer com quase todos a questão, pois não 

entenderam no algoritmo a ideia de andar pelos ciclos até ter percorrido todos eles e ter 

encontrado o menor valor para todos eles. Os alunos que conseguiram fazer a atividade a 

maioria não chegaram ao resultado final. 

Na quarta questão a maioria encontrou que houve empate. 

Na quinta alternativa, alguns alunos disseram que não tinha como nenhum dos 

dois ganhar, outros concluíram que o Carlos escolheu um caminho mais curto e rápido e 
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outros perceberam que os dois encontraram o mesmo valor. Alguns alunos disseram que 

era o mesmo jogo, mas que invertido. A seguir colocamos um dos poucos exemplos mais 

completos sobre a atividade II.  

 

 

FIGURA 32 - Exemplo de respostas da Atividade De Bellman-Ford 

 
Fonte: A autora, 2017. 
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FIGURA 33 - Exemplo de respostas da Atividade De Bellman-Ford 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 

 

A quinta atividade se trata de Grafos Eulerianos, ou seja, grafos que podemos criar 

um percurso sem repetir arestas. A atividade foi realizada dia 13 de novembro de 2017 
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por 10 alunos da turma 1015, 3 alunos da 1016, 23 alunos da turma 1017 e 24 alunos da 

turma 1018. 

Na primeira tarefa e na primeira pergunta, os alunos confundiram o caminho 

euleriano que não repete aresta com o caminho hamiltoniano que não repete vértice. 

Alguns alunos entenderam a atividade e conseguiram chegar ao resultado esperado. 

A crítica é que houve uma explicação que não ficou clara para os alunos. A 

maioria não entendeu o comando da questão e provavelmente não ficou claro a 

explicação, pois em média metade dos alunos errou essa questão. 

Na segunda, a maioria optou pela Praça Afonso Pena.  

Mas, os que erraram a primeira questão acabam por consequência errando está 

também, pois ela depende da anterior. 

Na terceira questão, a maioria optou pela opção da Praça Afonso Pena ou Mercado 

Extra. 

A crítica é que é outra questão que carrega o erro da primeira caso o aluno tenha 

errado essa, o que diminui a oportunidade de novas questões independentes. 

Na quarta questão, os alunos que conseguiram encontrar o caminho correto que 

passa por todas as arestas apenas uma vez perceberam que era apenas inverter o percurso 

adotado para conseguir outro caminho possível. 

E, novamente, aqueles que erraram o primeiro caminho se pensaram da mesma 

maneira dos alunos que acertaram, quando não encontraram outra opção, acabaram 

invertendo o percurso que já estava errado e mantiveram o erro. 

Na quinta pergunta, alguns alunos conseguiram encontrar um outro percurso que 

não era o inverso da primeira questão para percorrer todas as arestas uma única vez, mas 

foi minoria. 

Um dos problemas foi que os alunos confundiram não repetir arestas com não 

repetir vértice. 

Na questão seguinte, o ponto de partida estava de acordo com o percurso escolhido 

pelo aluno e a noção de partida ou início de um grafo eles compreenderam 

O problema é que a questão apesar de dar a noção de início ou partida, também 

depende da questão anterior e pode facilitar a chance de o aluno errar mais questões. 

Além disso, os alunos entenderam a noção de vértice final e o erro encontrado foi 

também em terem escolhido o percurso errado. 

A crítica é análoga as anteriores, essa atividade ficou com as questões muito 

dependentes uma da outra o que por um lado pode desenvolver um pensamento e o 
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conhecimento, por outro atrapalha quando a questão independente é respondida de 

maneira errônea. Isso acarreta em situações em que as questões dependentes dessa o aluno 

muitas vezes entende o conceito por trás, mas erra devido a questão de origem estar 

errada. 

Na última questão da primeira tarefa, a maioria dos alunos apenas disse que não 

seria possível através desses locais criar um caminho sem repetir ruas, mas sem explicar 

o porquê. Outros ainda responderam que apenas burlando a condição de não repetir ruas 

seria possível. Apenas um aluno percebeu que todos os vértices de grau pares não são 

possíveis criar um caminho euleriano. 

O problema foi que o comando da questão pede para o aluno explicar com suas 

palavras o que acontece. Na verdade, seria mais adequado ter perguntado o porquê de 

acontecer o que eles perceberam e que isso era uma propriedade. Posterior a isso, pedir 

que deduzissem qual era a propriedade.  

Na segunda tarefa há um erro no enunciado que fala sobre "menor caminho que 

você consegue encontrar que passa por todos os vértices uma única vez." O correto era 

pedir o caminho que passasse por todas as arestas sem repetir nenhuma delas. Esse erro 

foi grave, pois fez com que os alunos fizessem a questão com outro objetivo e talvez 

influenciou no erro da primeira tarefa. 

Os alunos tiveram dificuldade e devido ao erro do comando da questão acabaram 

escrevendo o caminho que passava por todos os vértices sem repeti-los. Outra dificuldade 

encontrada foi de dizer o grau de cada vértice. Eles perguntavam o que era grau e ao dizer 

que era a quantidade de arestas que saíam do vértice não entendiam. Também foi falado 

em ruas que saem da bolinha e alguns chegaram a entender, apesar de não ser o termo 

matemático correto. Houve nessa tarefa a falta prévia de uma atividade mais simples 

sobre grau de um vértice e principalmente a revisão adequada da atividade antes de aplicá-

la. Devido à falta desse cuidado nesse quesito a atividade acabou não tendo o resultado 

tão bom quanto o esperado, mas ressalta veemente que é preciso rever as atividades 

elaboradas de maneira prévia a fim de que problemas como esse ocorram. 

Destacamos a seguir exemplos de respostas para a segunda tarefa de alunos das 

turmas citadas acima: 
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FIGURA 34 - Exemplo de respostas da Atividade de Grafos Eulerianos 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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FIGURA 35 - Exemplo de respostas da Atividade de Grafos Eulerianos 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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FIGURA 36 - Exemplo de respostas da Atividade de Grafos Eulerianos 

Fonte: A autora, 2017. 
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A sexta atividade foi sobre emparelhamento perfeito. A ideia da atividade era, de 

maneira lúdica, resolver questões do cotidiano das pessoas e que se tornasse o mais 

próximo possível da realidade dos leitores.  

A tarefa foi realizada na turma 1015 no dia 16 de novembro de 2017 por 13 alunos 

e, na turma 1016, com 21 alunos no dia 21 de novembro. Os alunos, em geral, não 

apresentaram dificuldades nas primeiras tarefas e as possíveis dúvidas apareceram na 

segunda tarefa. 

Na primeira tarefa os alunos não tiveram dificuldades de realizá-la e alguns 

representaram as relações entre as pessoas através de grafos direcionados a partir de cada 

moça e apontando para os possíveis candidatos. 

Na segunda questão, alguns alunos perguntaram o que era para fazer, enquanto 

outros não obedeceram às condições da questão anterior que dizia quais eram as possíveis 

combinações entre os casais e fizeram casais aleatoriamente. 

Faltou no enunciado da questão dizer que era para obedecer às compatibilidades 

apresentadas na questão anterior. 

Na opção letra c, assim como na opção b, alguns alunos não entenderam que 

também era para fazer uma outra possível para as combinações de casais e acabaram 

alguns alunos, também aleatoriamente, formando casais. Faltou no enunciado explicitar 

que era para mostrar outra possível solução para os casais compatíveis. 

Na segunda tarefa, alguns alunos reclamaram do enunciado, por ser longo.  

Na primeira opção os alunos conseguiram realizar a tarefa, mas reclamaram que 

os grafos eram muito confusos, pois eram muitas possibilidades. Um dos alunos 

representou as possíveis ligações entre filmes e casais colocando ao lado de casa filme o 

número correspondente aos casais que assistiriam aquele cada um dos respectivos filmes. 

Teria sido mais fácil para visualização dos alunos se tivesse colocado os gostos dos casais 

por cada filme com tópicos. 

Na segunda opção os alunos tiveram dificuldades no comando de apagar algumas 

ligações entre os filmes e casais. Há um erro no enunciado da tarefa 2, opção no comando 

VI. No enunciado original trabalhado com os alunos, estava "Ligue o filme do Homem 

Aranha ao casal 1" e na verdade o correto seria "Ligue o filme da Mulher Maravilha ao 

casal 1". Esse erro deve ter levado aos alunos cometerem erros. O erro foi corrigido e está 

em vermelho na atividade.  

Outro erro ao longo do trabalho que foi percebido pelos alunos que o filme Liga 

da Justiça foi representado pela letra LG ao invés de LJ. 
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Na última opção os alunos carregaram o erro da questão anterior, e com isso não 

vimos alunos obtendo o resultado final do algoritmo. Mas, além do erro do enunciado, 

alguns alunos ignoraram este e relacionaram os casais aos filmes de maneira aleatória, 

assim como na tarefa 1. Isso evidencia a falta do hábito da leitura e a falta de atenção nos 

comandos dos enunciados dos exercícios. 

 

 

FIGURA 37 - Exemplo de respostas da Atividade de Emparelhamento 

Perfeito 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

 

FIGURA 38 - Exemplo de respostas da Atividade de Emparelhamento 

Perfeito 

 
Fonte: A autora, 2017. 



77 
 

 

FIGURA 39 - Exemplo de respostas da Atividade de Emparelhamento 

Perfeito 

  
Fonte: A autora, 2017. 

 

 

A sétima atividade trabalha com o algoritmo do Ford Fulkerson para otimização 

e encontrar o valor máximo. A atividade foi aplicada na turma 1015 no dia 16 de 

novembro de 2017 no total de 10 alunos. Já na turma 1016 foram 17 alunos que fizeram 

a atividade. 

A primeira tarefa é contextualizada com um possível incêndio na Tijuca. Para 

terminar com tal incêndio é necessário o maior fluxo máximo de água que possa chegar 

ao hidrômetro que desemboca todos os outros do esquema do desenho. A dificuldade dos 

alunos nessa tarefa não foi o entendimento do problema, mas o porquê havia mais de um 

esquema com os hidrômetros. Muitos representaram apenas o resultado final. 

Essa tarefa pecou no excesso de detalhes para representar o passo a passo das 

contas igual à atividade de Bellman-Ford em que os alunos ficaram perdidos com as 

tabelas. 

Na primeira questão a maioria dos alunos encontrou 150 litros. Aqueles que 

encontraram outro valor erraram nas contas. 

Na segunda questão, a maioria dos alunos entendeu que o zero nas arestas 

significava que toda a capacidade foi usada. 

Ainda que a maioria tenha entendido, alguns não souberam escrever o que 

pensava, pois alguns disseram que significava que a água acabou, enquanto outros 
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significava que não passava mais água. Alguns alunos perguntaram como poderia 

escrever a resposta. 

Talvez uma alternativa nessa questão fosse colocar múltipla escolha para 

selecionar a melhor opção. Alguns leitores podem ver esse tipo de questão como 

tendenciosa a levar ao aluno a pensar o que se espera. Por isso essa recomendação fica 

em aberto e a gosto do leitor. Isso porque a questão discursiva também tem sua riqueza 

em captar significados que talvez não fossem registrados na múltipla escolha. 

Na terceira questão os alunos entenderam bem a questão e as respostas foram ricas 

e diversas. Uma das respostas observadas foi que os canos não foram completamente 

utilizados, ou que ainda dava para passar água. 

A segunda tarefa ficou mais em aberto para que os alunos escolhessem qual era a 

melhor opção de escolha e o total utilizado. A questão contextualizou o problema, mas 

deixou em aberto o detalhamento do desenvolvimento da questão. Alguns alunos 

colocaram a conta diretamente, outros entenderam melhor o porquê de haver várias 

representações e explicitaram cada passo e outros fizeram o passo a passo, mas não 

colocaram o resultado final. O interessante é que alguns alunos anotaram o caminho que 

fizeram, outros marcaram as arestas e alguns selecionaram o caminho contrário a ser 

seguido. Alguns perguntavam porque quando faziam o caminho ele era contrário às setas 

ou porque não podiam começar do início, ao invés de ser do hidrômetro de destino. A 

explicação é que o hidrômetro de destino é onde todos os canos devem chegar e se houver 

interrupção não meio do caminho não há sentido em continuar, pois a água não passará. 
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FIGURA 40 - Exemplo de respostas da Atividade do Algoritmo de Ford 

Fulkerson 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

FIGURA 41 - Exemplo de respostas da Atividade do Algoritmo de Ford 

Fulkerson 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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FIGURA 42 - Exemplo de respostas da Atividade do Algoritmo de Ford 

Fulkerson 

 
Fonte: A autora, 2017. 
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FIGURA 43 - Exemplo de respostas da Atividade do Algoritmo de Ford 

Fulkerson 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 

 

A oitava atividade trabalhou de maneira lúdica a coloração de arestas e vértices.  

Na turma 1015 a atividade foi aplicada em 28 alunos no dia 24 de novembro de 

2017. No mesmo dia na turma 1016 foram 22 alunos que fizeram as tarefas. Já na turma 

1017 foram 13 alunos que responderam às perguntas no mesmo dia. 

Essa atividade foi uma das que os alunos disseram ser mais fáceis de ser feita.  

A primeira atividade era para colorir um pentágono, que possuía todas as suas 

diagonais e que é chamado de grafo K5. Os alunos colorirem esse desenho obedecendo à 

regra de que vértices consecutivos não poderiam ter a mesma cor no sentido de estarem 

ligados através de uma aresta. Por isso, as colorações apresentadas foram de até 3 cores 

intercaladas.  Nessa questão o vértice foi associado às casas e as arestas às ruas. 
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No enunciado não foi claro no comando da questão. O certo seria estar escrito que 

casas interligadas pela mesma rua não poderiam ter a mesma cor. Ou seja, vértices que 

pertencem ao extremo de uma mesma aresta não poderiam ter a mesma cor. Os alunos 

não perceberam que vértices que possuem uma aresta em comum são adjacentes e, 

portanto, não devem ter a mesma cor ao serem coloridos. 

Os alunos não tiveram dificuldades de colorir a segunda questão. Apenas um 

aluno colocou uma terceira cor. A ideia dessa questão era mostrar que um grafo bipartido 

pode ser colorido com até duas cores. 

Na terceira atividade os alunos pintaram os vértices com a quantidade mínima 

possível de modo que vértices consecutivos tivessem cores distintas. Alguns alunos 

entenderam e coloriram de acordo com o pedido. Outros pintaram cada vértice de uma 

cor ou dois vértices consecutivos com a mesma cor. 

Na primeira opção os alunos entenderam o que é vértices, mas alguns usaram 3 

cores, enquanto outros usaram 5 cores por não terem tido atenção no enunciado da 

questão. 

Na segunda opção mais uma vez evidenciou que entenderam que um quadrado 

tem 4 vértices, mas na parte da coloração cada aluno colocou uma opção de coloração 

distinta e mais uma vez não prestaram atenção que era para usar a quantidade mínima de 

cores. 

A última opção foi interessante, pois o objetivo esperado era que os alunos 

percebessem a propriedade de quando há uma quantidade par de vértices é necessárias 

apenas duas cores para colorir os vértices, enquanto que quando há uma quantidade ímpar 

são necessárias 3 cores. O interesse foi que alguns alunos responderam que não 

perceberam um padrão. Outros afirmaram que era impossível pintar o pentágono com 

duas cores e, apesar de não ser esse o resultado esperado, essa afirmação está correta e é 

uma observação que merece destaque. Outra resposta interessante e que deixa em aberto 

possíveis interpretações é a seguinte resposta: "o pentágono usei 3 cores por causa dos 5 

vértices e no quadrado usei 2 cores porque ele tem 4 vértices". Esse tipo de resposta é 

dúbio pode ser que o aluno tenha percebido a propriedade de ter uma quantidade par ou 

ímpar de vértices e não soube escrever de maneira clara isso ou simplesmente o aluno não 

sabia o que falar e escreveu o que fez na pintura. O interessante é a riqueza de 

possibilidades de interpretação dessa questão e significados que podemos retirar de um 

registro escrito. Caso tivéssemos outros registros complementares como vídeo ou áudio 

teríamos uma interpretação mais completa e fidedigna do que o autor quis dizer. Os alunos 
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que não leram o enunciado responderam que a quantidade de vértices era igual ao de cores 

usadas. Essa afirmação é verdadeira quando queremos usar a quantidade máxima de 

cores, mas nessa situação foge ao que é pedido. Outra resposta interessante foi de um 

aluno que disse que quando há uma quantidade par de arestas, que ele chama de lado, a 

quantidade necessária de cores é par e quando a quantidade de arestas é ímpar, o número 

de cores também é ímpar. Essa observação é válida, mas faltou para que o aluno 

percebesse o comportamento, mais exemplos para serem coloridos para finalmente o 

aluno entender que uma quantidade ímpar de vértices precisamos de 3 cores e para uma 

quantidade par, precisamos de 2 cores. 

Uma possível crítica a essa questão pode ser a comparação entre vértice com a 

palavra bolinha. Apesar dessa comparação formalmente falando não ser correta, muitas 

vezes ela auxilia no entendimento abstrato do conceito do vértice. Essa questão fica a 

critério do docente que aplicará a atividade em sua turma se retira ou deixa esse termo. 

Essa característica também mostra o desenvolvimento do conceito matemático abstrato 

que passa por questões mais palpáveis e concretas para a maioria dos estudantes 

A tarefa seguinte possui um erro no comando da questão, pois inicialmente estava 

escrito "A única regra a seguir é de nenhum vértice ou aresta consecutivos tenham a 

mesma cor.". Esse comando parece que apenas a aresta e o vértice em que ela incide não 

podem ter a mesma cor, mas dois vértices consecutivos podem ter a mesma cor, o que 

está incorreto. Por isso colocamos no enunciado em vermelho para que o leitor saiba que 

modificamos o enunciado naquele local. O correto seria "A única regra a seguir é de 

nenhum vértice ou aresta consecutivos tenham a mesma cor." Muitos alunos não 

entenderam o enunciado e colocaram apenas uma cor em todos os vértices e outra cor nas 

arestas e usaram apenas duas cores. Outros pintaram de qualquer maneira, visto que 

colocaram a mesma cor na aresta e o vértice em que ela incide. A maioria dos alunos 

respondeu que usou duas cores para colorir os polígonos regulares. Mas a maioria 

entendeu e respondeu corretamente essa questão. Uma resposta vale destaque: "Duas 

foram o mínimo. O máximo seria uma cor para cada vértice/aresta", o que evidencia como 

essa atividade foi intuitiva.  

Na pergunta seguinte se era possível encontrar um padrão, alguns alunos 

responderam que poderiam usar até cinco cores, outros disseram que para colorir o 

quadrado ou pentágono poderia ter usado uma quantidade menor de cores. Outra resposta 

interessante foi a do aluno que disse que as imagens possuem a mesma quantidade para 

vértices e arestas. 
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Na quinta tarefa é pedido para que eles pintem os desenhos com a menor 

quantidade possível de cores. Faltou nas imagens uma legenda com o nome dessas 

imagens que são o Grafo de Petersen e Grafo de Frucht, pois esses grafos são 

significativos na Teoria de Grafos e merecem destaque.  

Nessa questão a maioria trouxe o erro das questões anteriores, devido à falta de 

entendimento e coloriram os grafos com 3 cores.  

Na questão seguinte alguns alunos disseram que não seria possível colorir o grafo 

com 4 cores, a maioria não respondeu não ter percebido um padrão. Um aluno deu a opção 

de usar a quantidade de vértices como sendo a quantidade de cores distintas a utilizarmos 

para pintar o grafo de maneira a usar o máximo de cores distintas possíveis. Nesse caso 

faltou contas as arestas. 

Essa questão fugiu um pouco do objetivo inicial que era perguntar a quantidade 

de cores máxima possível de ser utilizada caso obedecêssemos ao comando da questão. 

Pois com esse detalhe seria possível para o aluno ver que a quantidade mínima é 3 e no 

máximo 5 cores.  

A última questão é famosa e possui interdisciplinaridade com geografia que é a 

coloração de mapas de modo que regiões adjacentes não tenham a mesma cor. No 

enunciado da questão é pedido que seja usado a menor quantidade mínima de cores 

possível. Alguns alunos ignoraram o enunciado e foram colorir de qualquer maneira, pois 

alguns reclamaram que não havia lápis de cor de cores distintas suficiente para colorir 

cada estado do Brasil de uma cor diferente.  

Na última pergunta da quantidade de cores usada, a maioria encontrou que era 

necessário no mínimo 4 cores. Esse problema é conhecido como o Problema das quatro 

cores e ele possui aplicabilidade não só em Geografia, mas em outras áreas de 

conhecimento como Química. 

 

FIGURA 44 - Exemplo de respostas da Atividade de Coloração de Vértices e 

Arestas 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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FIGURA 45 - Exemplo de respostas da Atividade de Coloração de Vértices e 

Arestas 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

 

 

FIGURA 46 - Exemplo de respostas da Atividade de Coloração de Vértices e 

Arestas 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

 

FIGURA 47 - Exemplo de respostas da Atividade de Coloração de Vértices e 

Arestas 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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FIGURA 48 - Exemplo de respostas da Atividade de Coloração de Vértices e 

Arestas 

  

Fonte: A autora, 2017. 

 

 

 

FIGURA 49 - Exemplo de respostas da Atividade de Coloração de Vértices e 

Arestas 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

 

 

Na última nona atividade, sobre Teorema de Euler, foi realizada pela turma 1015, 

por 20 alunos, no dia 24 de novembro de 2017, na turma 1016 na mesma data por 22 

alunos e 10 alunos na turma 1017. 

A nona atividade aborda uma questão retirada de VEIRAS (2012). Os alunos se 

interessaram pela história, mas a maioria não associou o problema com grafos. 

Esperávamos que os alunos tentassem resolver o problema através da representação de 

grafo, o que não aconteceu.  
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A primeira atividade era um assassinato de um bilionário em sua residência. Há 

dois personagens suspeitos: o jardineiro e o mordomo. O mordomo alega que o culpado 

era o jardineiro e este defendeu ao dizer que não era possível passar por todas as portas 

sem repeti-las. Este problema se trata de um solucionar uma questão de percurso 

Euleriano. Os alunos já tiveram acesso a uma atividade sobre essa temática na atividade 

sobre caminho Euleriano. 

Alguns alunos responderam que foi o jardineiro, sem dar as devidas explicações 

ou analisando através de grafos. Os alunos que justificaram, relataram que o jardineiro 

era o culpado porque ele não tinha como passar por todas as portas uma vez apenas, 

enquanto outros defenderam a ideia de que ele era culpado, pois teria que passar pela 

piscina duas vezes. Outros alunos defenderam que o culpado era o mordomo, porque ele 

acusou o jardineiro e alguns justificou que para entrar e sair da cozinha é necessário 

repetir a porta, pois só existe uma. 

A crítica é que o enunciado da questão deveria ter sido adaptado para que os alunos 

entendessem que era esperado que eles colocassem o porquê da escolha do culpado e 

como chegaram à conclusão de que o personagem era o culpado e no caso como sabiam 

que não era possível passar por todas as portas sem repetir nenhuma. E também no 

comando da questão deveria ter para que eles representassem através de um esquema, no 

caso um grafo. 

A segunda questão é sobre um icosaedro em que se pede para os alunos passar por 

todos os vértices sem repeti-los. Alguns alunos pintaram os vértices, pois fizeram a 

atividade de coloração no mesmo dia dessa e confundiram. Porém no geral eles 

entenderam o que era para ser feito. Um dos alunos ao fazer o caminho, preocupou-se em 

colorir os vértices adjacentes com cores distintas. Isso evidencia que ele pode ter 

internalizado a noção de coloração de vértices. 
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FIGURA 50 - Exemplo de respostas da Atividade do Teorema de Euler 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 

 

 

Após a aplicação das atividades, fizemos algumas perguntas aos alunos. A 

primeira pergunta que fizemos foi qual a atividade que eles mais gostaram. A maioria 

respondeu ter sido a de coloração e a do caminho mínimo da casa da Lucia até a escola.  

A segunda pergunta foi o que eles não gostaram nas atividades e a maioria 

respondeu que não gostaram dos cálculos feitos na atividade do Caixeiro Viajante e 

alguns disseram que as atividades algumas eram muito grandes.  

Na terceira pergunta queríamos saber o que eles aprenderam com as atividades. 

Várias respostas foram vagas, mas podemos ressaltar os alunos que perceberam várias 

formas de chegar num mesmo lugar e vários caminhos que os podem levar mais rápido a 

um destino. Outro aluno também disse que aprendeu o que era vértice e aresta. 

Na última pergunta perguntamos o que deveria melhorar e a resposta foi vaga e 

não deram respostas construtivas, apenas diziam que não deveria mudar nada, ou que 

deveriam ser mais complicadas, ou com uma explicação mais clara. 

Essa opinião dos alunos foi coletada de alguns alunos que em relação a amostra 

das atividades foi muito pequena, pois aplicamos já no fim do ano quando vários alunos 

já haviam recebido a nota e não frequentaram mais a escola. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse Produto Final vimos que o Ensino de Combinatória no Brasil é 

predominantemente baseado nas técnicas de contagem, sendo os problemas de existência 

e otimização subutilizados na educação básica, apesar de tão ricos e potencialmente 

importantes no desenvolvimento de habilidades tais como a análise, elaboração de 

propostas e soluções e a tomada de decisão.  

Apresentamos assim nesse texto o desenho de um produto final com um conjunto 

de nove atividades que visavam contribuir para a reflexão sobre esse desperdício de 

oportunidades, bem como ajudar na redução dessa lacuna. Tais atividades foram 

desenhadas e implementadas com alunos do Ensino Médio, e convidaram os estudantes 

a observar conexões entre a combinatória estudada no ensino médio e a otimização; 

investigar padrões de natureza combinatória; construir hipóteses; desenvolver algoritmos 

e generalizar os resultados observados. Além disso, tais tarefas levaram em consideração 

a contextualização com problemas da realidade dos alunos que envolvessem a noção de 

algoritmos, que está presente em diversas tecnologias, como na busca pela menor rota em 

aplicativos variados.  

Na fase de implementação identificamos que as tarefas cumpriram parcialmente 

os objetivos traçados. A investigação de caminhos e a busca por soluções otimizadas 

estiverem conectadas estratégias de enumeração e técnicas de contagem, como por 

exemplo, nas tarefas 1 4, e 7.  

Na implementação, também observamos que os estudantes utilizaram noções da 

Teoria de Grafos de maneira intuitiva e sem terem tido acesso às definições e à estrutura, 

tais como caminho, fluxo, orientação, dentre outros. Essa característica pode ser um 

indício de que determinados problemas relacionados à Teoria de Grafos podem ser 

explorados na educação básica, e também podem ser um meio facilitador do ensino de 

análise combinatória. 

A construção de hipóteses com os estímulos gerados por problemas de 

combinatória de existência também foi identificada na realização das tarefas propostas. 

As perguntas: “será que existe um melhor?”; “esse é realmente o máximo?” ou ainda 

“como podemos garantir que esse é o menor?”, e também “será que existe uma solução?”, 
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contribuíram para que algumas conjecturas fossem emergindo, em velocidades variadas, 

ao longo da investigação. 

Observamos também a relação que muitos alunos fazem entre menor caminho 

com o uso mínimo de arestas. No caso das ruas e dos locais por onde passar, foi muito 

intuitivo pelas respostas que observam a quantidade mínima de arestas ou com menor 

valor. Outra questão é a utilização recorrente da palavra um caminho passa por um 

determinado lugar. 

Durante a realização das nove tarefas aplicadas identificamos dificuldades de 

leitura e atenção dos enunciados apresentados. Foi necessária a intervenção do professor 

para a compreensão dos alunos em diversos momentos. Em outras pudemos detectar 

também dificuldades nas operações básicas com números decimais. Assim, foi possível 

identificar características e dificuldades da parte operacional dos alunos, relacionadas à 

aritmética, algo que não era nosso objetivo, mas que emergiu durante a realização das 

tarefas. 

Conseguimos relacionar a área de Teoria de Grafos com tecnologia e com o 

contexto dos alunos envolvidos nas atividades. Percebemos que ao longo das atividades 

os alunos se empenharam mais nas atividades que envolviam coloração e de caminho. 

Percebemos também que nem sempre é o melhor colocar os dados reais se este carrega 

consigo a dificuldade que os alunos têm em trabalhar com números decimais, como por 

exemplo, no caso da atividade do Caixeiro Viajante. 

A experiência de usar a noção de algoritmos em problemas de otimização nos 

mostrou que muito deles como o de Dijkstra e o do Caixeiro Viajante pareceu ser fácil e 

intuitivo para os alunos. Já em outros como o do Fluxo Máximo e de Bellman-Ford ficou 

mais difícil para que eles entendessem o objetivo da atividade e um redesenho dessas 

atividades se faz necessário, principalmente nos comandos das questões, a fim de torná-

los mais objetivos e claros para os alunos. 

Vimos que nem sempre conseguimos prever o tipo de dificuldade que o aluno terá, 

pois na busca de facilitar a resolução da atividade do fluxo máximo, por exemplo, o 

esquema feito para que o aluno colocasse cada passo realizado não foi facilitador. 

Para trabalhos futuros pensamos em redesenhar as atividades, aplicá-las 

novamente em outro grupo de estudantes e perceber se aceitação, entendimento e 

aproveitamentos destes será maior. 
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Finalmente, entendemos que dentre as contribuições que esse trabalho pode nos 

proporcionar, está a percepção de como conceitos da Teoria de Grafos são intuitivos aos 

alunos e como podem auxiliar no desenvolvimento do Raciocínio Combinatório e 

apresentar outras abordagens de combinatória diferente das tradicionais focadas em 

fórmulas ou problemas específicos, sem explorar todo o campo vasto e rico desta área, 

visando o desenvolvimento de habilidades dos cidadãos que terão que enfrentar os 

grandes desafios do século XXI. 
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APÊNDICE A – ATIVIDADE 1 – OTIMIZAÇÃO 

 

 

COLÉGIO ANTÔNIO PRADO JUNIOR 

ANO 2017 – MATEMÁTICA – 1º ANO – TARDE 

AULA 1 

                       

TEMA: 

OTIMIZAÇÃO 

 

 
Prof.ª: Vanessa Henriques Borges  Data:  

Nome:  Nº: Turma:  

 

Tarefa 1 - Observe os locais por onde Lucia passa ao longo do dia e responda: 

 
a) Qual a distância entre a casa de Lucia e o mercado? 

A distância é de 2 km. 

b) Você pode enumerar os possíveis caminhos entre a casa de Lúcia e o mercado? 

Um possível caminho seria da Casa de Lucia para a Escola e posterior ao Mercado, 

ou da Casa de Lucia ir para a Igreja e para o Mercado ou ainda da Casa de Lucia 

diretamente para o Mercado. 

c) Dentre os caminhos que você enumerou, qual o caminho em que Lucia andará 

menos? 

Ela andará menos se tomar o caminho da Casa de Lucia pela Escola e depois o 

Mercado, totalizando 1,5 km. 

d) E se Lucia quiser ir da escola para a igreja, qual o caminho ela andará menos? 

O caminho que Lucia andará menos será se ela for da escola para a sua Casa e 

posteriormente para a Igreja, totalizando 1,5 km. 

e) Qual o caminho ela andará mais da escola até a igreja? 

Há dois caminhos possíveis em que ela andará mais: da escola até a Casa da 

Lucia, para o Mercado e posterior à Igreja, totalizando 4 km. Ainda há outro 

caminho que ela andará a mesma distância que é da escola até o Mercado, para a 

Casa de Lucia e Igreja também com 4 km. 
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f) Se Lucia quiser andar mais para fazer exercícios, qual a melhor opção para ela 

chegar do mercado até à igreja, ou seja que ela andará mais? 

Se considerarmos do Mercado até a Casa de Lucia para a Igreja ela andará 3 km. 

Isso sem repetição entre os locais que ela já passou.  

g) Quantas ruas presentes no desenho há da casa de Lucia para os outros destinos? 

E na igreja? E na escola? E no mercado? 

Há três ruas da Casa de Lucia para os outros destinos. Há duas ruas da Igreja 

para os outros lugares, assim como na escola e há três ruas do Mercado para os 

outros destinos. 

h) Se você fosse representar o desenho acima através de vértices (bolinhas) e arestas 

(retas), como você faria isso? Destaque com uma cor diferente o caminho em que 

Lucia andaria menos de sua casa até o mercado. Destaque com outra cor o 

caminho em que ela andaria mais de sua casa até à escola. 
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APÊNDICE B – ATIVIDADE 2 – CAIXEIRO VIAJANTE 

 

 

COLÉGIO ANTÔNIO PRADO JUNIOR 

ANO 2017 – MATEMÁTICA – 1º ANO – TARDE 

AULA 2 

 

TEMA: 

CAIXEIRO 

VIAJANTE 

Prof.ª: Vanessa Henriques Borges  Data:  

Nome:  Nº: Turma:  

 

Tarefa 1 

Lucia é estudante do Colégio Antônio Prado Junior e pensou em alguns pontos 

próximos à escola que fazem parte de sua rotina: estação de metrô de São 

Cristóvão, Praça da Bandeira, Praça Afonso Pena, Hospital Gaffreé Guinle, sua 

casa na Rua Moraes Silva, mercado Extra e o colégio. Ela observou que poderia 

fazer diversos caminhos que passassem por todos esses lugares. A figura abaixo 

representa os possíveis caminhos que ela poderia fazer: 

 

 
 

 

 

Lucia também pesquisou no Google Maps qual era a distância a pé, em 

quilômetros, entre cada um desses lugares: 
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Prado 

Junior 

São 

Cristóvão Extra 

Casa 

da 

Lucia 

Praça 

Afonso 

Pena Hospital Praça da Bandeira 

Prado Junior 0 0,8 0,9 1,1 0,85 0,65 0,6 

São Cristóvão 0,8 0 1,4 0,9 1,5 1,2 1,3 

Extra 0,9 1,4 0 0,55 0,45 0,35 0,55 

Casa da Lucia 1,1 0,9 0,55 0 0,8 0,4 1,6 

Praça Afonso 

Pena 0,85 1,5 0,45 0,8 0 0,6 1,3 

Hospital 0,65 1,2 0,35 0,4 0,6 0 1,6 

Praça da 

Bandeira 0,6 1,3 0,55 1,6 1,3 1,6 0 

 

1) Diante das informações acima, responda: 

a) Qual é a distância entre a Praça Afonso Pena e a casa da Lucia? 

A distância é de 0,8 km. 

b) Dos locais observados, qual o mais próximo do Colégio Prado Junior? E 

qual o mais distante? 

O local mais próximo ao Colégio Prado Junior é a Praça da Bandeira. E o 

local mais distante é a Casa da Lucia. 

 

c) De quantas maneiras Lucia pode sair da escola e passar por todos os pontos 

sem repetir nenhum e voltar à escola? 

Na primeira escolha, há seis possibilidades para escolher. Escolhido o 

primeiro local, sobram 5 opções. Após ter escolhido esses dois locais, é 

possível escolher 1 caminho dentro 4 disponíveis que ainda não foram 

visitados. Ou seja, 6.5.4.3.2.1 = 6! = 720 maneiras. 

 

2) Agora você irá seguir os passos a seguir: 

I – Saia da escola e escolha o local com menor distância desta e anote. 

Praça da Bandeira – 0,6 km 

II -  Vá para este local e escolha o de menor distância a ele, exceto o que 

você já passou e anote o valor dessa distância. Extra – 0,55 km 

III – Repita o passo II para encontrar o próximo local mais próximo a ele 

e assim sucessivamente, sem repetir por onde já passou, até ter passado 

por todos os lugares e por último chegar ao ponto de partida que é o Prado 

Junior.  

Prado Junior → Praça Bandeira - 0,6 km 

Praça Bandeira → Extra - 0,55 km 

Extra → Hospital - 0,35 km 
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Hospital → Casa da Lucia - 0,4 km 

Casa da Lucia → Praça Afonso Pena - 0,8 km 

Praça Afonso Pena → São Cristóvão - 1,5  

São Cristóvão → Prado Junior - 0,8 km 

IV – Some os valores encontrados e escreva aqui:  

 5 km. 

 

Esse valor representa um dos candidatos do menor caminho para Lucia 

ir da escola e voltar à origem passando por todos os locais do mapa. 

 

3) Agora você fará o seguinte: 

I – Saia da escola e escolha o local com maior distância desta e anote. 

Casa da Lucia – 1,1 km 

II -  Vá para este local e escolha o de maior distância a ele, exceto o que 

você já passou e anote o valor dessa distância. Praça da Bandeira – 1,6 

km 

III – Repita o passo II para encontrar o próximo local mais longe a ele e 

assim sucessivamente, sem repetir por onde já passou, até ter passado 

por todos os lugares e por último chegar ao ponto de partida que é o Prado 

Junior.  

Prado Junior → Casa da Lucia - 1,1 km 

Casa da Lucia → Praça da Bandeira - 1,6 km 

Praça da Bandeira → Hospital - 1,6 km 

Hospital → São Cristóvão - 1,2 km 

São Cristóvão → Praça Afonso Pena - 1,5 km 

Praça Afonso Pena → Extra - 0,45 km 

Extra → Prado Junior - 0,9 km 

IV – Some os valores encontrados e escreva aqui: 

8,35 km.  

 

Esse valor representa um dos candidatos do maior caminho para Lucia ir 

da escola e voltar à origem passando por todos os locais do mapa. 

 

4) Na sua opinião, por que não utilizamos os passos da atividade anterior 

para buscar a melhor solução para esse problema? 

Porque ele maximiza a solução. 

5) Você conseguiria encontrar um caminho menor do que o da atividade 2? 

Se sim, descreva-o aqui. 

Não, pois o algoritmo do caixeiro viajante esgota todas as possibilidades 

e garante a solução ótima, no caso para o menor caminho. 

6) Você conseguiria encontrar um caminho maior do que o da atividade 3? 

Se sim, descreva-o aqui. 

Não, pois o algoritmo do caixeiro viajante garante a solução ótima para o 

problema exposto. 
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APÊNDICE C – ATIVIDADE 3 – CAMINHO MÍNIMO  

 

 

COLÉGIO ANTÔNIO PRADO JUNIOR 

ANO 2017 – MATEMÁTICA – 1º ANO – TARDE 

AULA 3 

 

TEMA: 

CAMINHO  

MÍNIMO 

Prof.ª: Vanessa Henriques Borges  Data:  

Nome:  Nº: Turma:  

 

Tarefa 1 

 

Lucia é uma menina muito estudiosa. Por tirar excelentes notas, seu pai deu-lhe 

de presente, no último dia das crianças, uma bicicleta nova. Pedalando pelas 

ruas do Bairro, ela percebeu que, dependendo do lugar de partida e de chegada, 

poderia chegar mais rápido se escolhesse bem o trajeto por onde passaria. Com 

seu relógio, Lucia foi medindo quanto tempo, em minutos, gastava para se 

deslocar entre determinados locais e construiu o desenho abaixo.  

 
a) Quanto tempo Lucia leva da casa dela até o Supermercado Extra?  
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Lucia leva 8 minutos. Ou outra resposta possível é que ela leva 9 minutos.  

b) Quanto tempo Lucia leva da casa dela até a Praça da Bandeira? Que 

caminho você escolheu para obter esse tempo? Existe algum outro 

caminho possível? Quanto tempo ela levaria? 

Ela leva 14 minutos, ela passa pela Estação de São Cristóvão e 

posterior chega a Praça da Bandeira. Sim, Lucia poderia ir pelo Hospital 

Universitário e depois a Praça da Bandeira, totalizando 15 minutos.  

 

c) Descreva 3 possíveis caminhos para Lucia chegar até o Colégio Antônio 

Prado Junior e o tempo para cada um deles. 

Casa da Lucia → Hospital  → Praça Afonso Pena  → Colégio Prado 

Junior - 18 min 

Casa da Lucia  → Supermercado Extra  → Praça Afonso Pena  → 

Colégio Prado Junior -18 min 

Casa da Lucia  → Estação de trem de São Cristóvão  → Praça da 

Bandeira  → Colégio Prado Junior - 17 min. 

 

d) Qual seria o caminho que ela poderia fazer para chegar mais rápido na 

escola? 

Casa da Lucia  → Estação de trem de São Cristóvão  → Praça da 

Bandeira  → Colégio Prado Junior - 17 min. 

 
Tarefa 2 

 Vamos achar o menor tempo que Lucia pode levar até à escola. Para isso, siga 

os passos abaixo e complete a tabela conforme é pedido: 

1- Marque com um X o vértice A. Coloque o valor 0 nele. 

2- Quais são os vértices vizinhos diretos de A? Coloque o valor do tempo de A até 

cada um deles no respectivo vértice. 

3- Escolha um dos vértices vizinhos ao A e marque um X nele.  

4- Quais são os vértices vizinhos ao que você está e que não estão marcados 

com X? 

5-  Para cada vértice vizinho, coloque o valor do vértice onde você está somado 

ao caminho até ele.  

6- Se o vértice vizinho já tiver um valor atribuído a ele, veja qual o menor 

resultado e deixe este no vértice 

7- Repita os passos 4,5 e 6 até marcar todos os vértices.  

8- Qual foi o menor tempo encontrado? Marque o caminho que resulta nesse 

tempo. 
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APÊNDICE D – ATIVIDADE 4 – BELLMAN FORD 

 

 

COLÉGIO ANTÔNIO PRADO JUNIOR 

ANO 2017 – MATEMÁTICA – 1º ANO – TARDE 

AULA 4 

 

TEMA:   

BELLMAN 

FORD 

Prof.ª: Vanessa Henriques Borges  Data:  

Nome:  Nº: Turma:  

 

Tarefa 1 

 

Carlos e Claudia são irmãos e estão disputando quem irá ganhar uma aposta. Ele quer 

comprar cartas para aumentar sua coleção de Pokémon e ela quer comprar maquiagem 

para completar a sua coleção. A aposta consiste num jogo chamado Menos é mais. Eles 

devem seguir os passos pedidos e encontrar a melhor solução. A melhor solução desse 

jogo é quem encontrar o menor valor para cada vértice. O vencedor do jogo ganhará o 

valor do maior vértice multiplicado por R$ 50 do pai para comprar sua coleção favorita. 

Se empatarem, o prêmio será divido entre os dois. 

Qual o valor do caminho I → R? 10 

a) Qual o valor de U→R? -4 

b) Há como ir R→S? Somente pelo caminho R → T 

→ S 

Tarefa 2 – Carlos começou a aposta e fez o seguinte: 

1 - Atribua zero ao vértice I.  

2- Coloque o valor na tabela (já está abaixo como 

exemplo para os próximos): 

3- Siga para os vértices que apontam as setas que partem 

de I. Eles possuem algum valor? Atribua o valor a cada 

um deles presente na aresta que os relaciona ao vértice 

I. Complete na tabela: 

 

 

4 – Vá para o vértice R. Para quais vértices ele aponta? Esses vértices têm valor? Atribua 

o valor da soma da aresta com o do vértice R para chegar até ele e complete na tabela: 

I R S T U V 

0  10  ----- 12 ----- 8  

I R S T U V 

0 ----- ----- ----- ----- ----- 

I R S T U V 

0  10 ----- ----- -----  8 
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5 – Vá para o vértice T. Para quais vértices ele aponta? Atribua o valor da soma da aresta 

com o vértice T para chegar até ele e complete a tabela: 

I R S T U V 

0  10 10  12  ----- 8  

6- Vá para o vértice V.  Para quais vértices ele aponta? Atribua o valor da soma da aresta 

com o do vértice V para chegar até ele e complete na tabela: 

I R S T U V 

0  10 10  12  9 8 

7 - Agora todos os vértices possuem valores a eles atribuídos. Devemos agora recomeçar 

o caminho percorrido começando por S. Vamos para os vértices que apontam as setas. O 

valor da soma da aresta com o do vértice S para chegar até ele é menor do que o valor do 

vértice atual? Se sim, substitua pelo menor valor, senão continue o algoritmo. 

8 - Para cada vértice, devemos ver se a soma da aresta com o do vértice que aponta para 

ele é menor do que seu valor atual. Se for, atualizamos o valor com o menor. Para cada 

atualização devemos checar todos os vértices novamente do jogo. Quando não houver 

mais mudanças nos valores dos vértices. O jogo está no fim. Anote abaixo as mudanças 

e o valor final encontrado por Carlos. 

I R S T U V 

0 5  6 / 5   8 / 7 9 8  

Tarefa 3 – Claudia fez o mesmo que o seu irmão, mas seguiu para o outro lado do vértice. 

1 - Atribua zero ao vértice I.  

2- Siga para os vértices que apontam as setas que partem de I. Eles possuem algum valor? 

Atribua o valor a cada um deles presente na aresta que os relaciona ao vértice I. Complete 

na tabela: 

I R S T U V 

0 10         8 

3-  Vá para o vértice V. Para quais vértices ele aponta? Esses vértices têm valor? Atribua 

o valor da soma da aresta com o do vértice V para chegar até ele e complete na tabela: 

I R S T U V 

0  10      9 8 

4- Vá para o vértice U. Para quais vértices ele aponta? Atribua o valor da soma da aresta 

com o vértice U para chegar até ele e complete a tabela: 

I R S T U V 

0 10 / 5    8   9 8 

5- Vá para o vértice T. Para quais vértices ele aponta? Atribua o valor da soma da aresta 

com o vértice T para chegar até ele e complete a tabela: 

I R S T U V 
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0 5  6  8 9 8  

6- Vá para o vértice S. Para quais vértices ele aponta? Atribua o valor da soma da aresta 

com o vértice T para chegar até ele e complete a tabela: 

I R S T U V 

0 5 6 / 5 8 / 7 9  8 

7 - Agora todos os vértices possuem valores a eles atribuídos. Devemos agora recomeçar 

o caminho percorrido começando por S. Vamos para os vértices que apontam as setas. O 

valor da soma da aresta com o do vértice S para chegar até ele é menor do que o valor do 

vértice atual? Se sim, substitua pelo menor valor, senão continue o algoritmo. 

8 - Para cada vértice, devemos ver se a soma da aresta com o do vértice que aponta para 

ele é menor do que seu valor atual. Se for, atualizamos o valor com o menor. Para cada 

atualização devemos checar todos os vértices novamente do jogo. Quando não houver 

mais mudanças nos valores dos vértices. O jogo está no fim. Anote abaixo as mudanças 

e o valor final encontrado por Carlos. 

I R S T U V 

0  5 5 7 9 8 

Tarefa 4 

Alguém ganhou o jogo? Houve empate?  

Não. Os dois empataram.__________________________________________________ 

 

Tarefa 5 

Se você comparar o jogo de Carlos e Claudia, o que você percebeu? Você consegue 

chegar a alguma conclusão? 

A conclusão que percebemos é que não importa por onde inicie o caminho, sempre 

encontramos o melhor caminho ao seguir esse algoritmo acharemos o melhor resultado. 
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APÊNDICE E – ATIVIDADE 5 – GRAFO EULERIANO E OTIMIZAÇÃO 

 

 

COLÉGIO ANTÔNIO PRADO JUNIOR 

ANO 2017 – MATEMÁTICA – 1º ANO – TARDE 

AULA 5 

 

TEMA:     

GRAFO 

EULERIANO E 

OTIMIZAÇÃO 

Prof.ª: Vanessa Henriques Borges  Data:  

Nome:  Nº: Turma:  

 

Tarefa 1 

 

A figura representa alguns pontos conhecidos perto do Colégio Estadual Antônio 

Prado Junior. Partindo de um dos pontos identificados no mapa, precisamos 

encontrar um caminho que passe por cada uma das ruas exatamente uma vez. 

Utilize os locais para escrever a sequência que represente um caminho 

encontrado. 

 

 
Anote a sequência que você usou: 

Praça Afonso Pena → Mercado Extra → Hospital → Praça Afonso Pena → 

CEAPJR → Hospital → Estação São Cristóvão → Praça da Bandeira → CEAPJR 

→ Estação São Cristóvão. 

Por onde você começou? 

Comecei pela Praça Afonso Pena. 

Em que ponto terminou?  

Terminei na Estação de São Cristóvão 

Tente de outro jeito: 

Anote a sequência que você usou: 

Estação São Cristóvão → CEAPJR → Praça da Bandeira → Estação São 

Cristóvão → Hospital → CEAPJR → Praça Afonso Pena → Hospital → Mercado 

Extra → Praça Afonso Pena. 

Por onde você começou? 

Estação São Cristóvão. 
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Em que ponto terminou? 

Praça Afonso Pena 

 

Outra resposta possível: Praça Afonso Pena → CEAPJR → Praça da Bandeira 

→ Estação São Cristóvão → CEAPJR → Hospital → Mercado Extra → Praça 

Afonso Pena → Hospital → Estação São Cristóvão. 

 

É possível encontrar um caminho partindo do Mercado Extra, Hospital, Praça da 

Bandeira, CEAPJR? Explique com suas palavras o que acontece.  

Sempre sobra alguma rua sem entrar no caminho ou para incluí-la é necessário 

repetir ruas, o que não é permitido. Toda vez que o vértice tem grau par não 

conseguimos criar um caminho Euleriano. 

Tente fazer o mesmo com os grafos abaixo. Anote as sequências (no máximo 

três), caso consiga. Preencha as tabelas em cada caso. Busque encontrar 

relações entre o número de vértices e o número de arestas. Anote também o 

menor caminho que você consegue encontrar que passa por todos os vértices 

uma única vez. 

 

   
    

 

 

 

 

 

 

 

VÉRTICE GRAU SEQUÊNCIA 1: 

A 2 D→E→A→B→C→D→B→E→C 

B 4 SEQUÊNCIA 2: 

C 3 C→E→B→D→C→B→A→E→D  

D 3 SEQUÊNCIA 3: 

E 4   

SOMA DOS GRAUS 16 MENOR SEQUÊNCIA: 22,1  

Nº DE VÉRTICES COM GRAU 

ÍMPAR  2 C→E→B→D→C→B→A→E→D  

VÉRTICE GRAU SEQUÊNCIA 1: 

A 2   

B 4 SEQUÊNCIA 2: 

C 4   

D 2 SEQUÊNCIA 3: 

E 4   

F 4   

SOMA DOS GRAUS 20 MENOR SEQUÊNCIA: 
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Nº DE VÉRTICES COM GRAU ÍMPAR  0   

VÉRTICE GRAU SEQUÊNCIA 1: 

A 2 

 C→D→E→F→G→D→F→C→ 

B→G→C→H→B→A→H→G 

B 4 SEQUÊNCIA 2: 

C 5 

 G→H→A→B→H→C→G→B→ 

C→F→D→G→F→E→D→C 

D 4 SEQUÊNCIA 3: 

E 2   

F 4   

G 5   

H 4   

SOMA DOS 

GRAUS 30 MENOR SEQUÊNCIA: 57 

Nº DE 

VÉRTICES 

COM GRAU 

ÍMPAR  2 

  G→H→A→B→H→C→G→B→ 

C→F→D→G→F→E→D→C 
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APÊNDICE F – ATIVIDADE 6 –  EMPARELHAMENTO PERFEITO  

 

 

COLÉGIO ANTÔNIO PRADO JUNIOR 

ANO 2017 – MATEMÁTICA – 1º ANO – 

TARDE        AULA 7 

TEMA: 

EMPARELHAMENTO 

PERFEITO 

Prof.ª: Vanessa Henriques Borges  Data:  

Nome:  Nº: Turma:  

 

Tarefa 1 

João, Carlos, Eduardo e Alberto são amigos e estão solteiros. Maria, Carla, Noêmia e 

Lucia também estão. Todos resolveram se inscrever num site de relacionamentos. Para 

isso preencheram uma ficha de cadastro com seus gostos, personalidades e 

preferências. O site analisou o perfil de cada um e chegou ao seguinte: Maria combina 

com João e Carlos, Carla combina com Carlos e Alberto, Noêmia combina com João e 

Alberto e Lucia combina com Alberto e Eduardo.  O site precisa encontrar par para todos 

de modo que ninguém fique sozinho. 

a) Represente as possíveis relações que o programa mapeou. Saiba que o 
nome de cada pessoa está representado pela primeira letra do nome. Do 
lado esquerdo estão as mulheres e do lado direito os homens:  

 
b) O site começou a criar uma possível solução para esses casais mas por 

problema interno do sistema parou. Ajude a completar uma possível 
solução para esses casais 
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c) Sabendo que para cada mulher poderá haver apenas um homem, ou 
seja, um par homem e mulher, faça uma possível solução para o 
problema. Também cada homem poderá se relacionar com apenas uma 
mulher. 

 
Tarefa 2  

Seis casais amam filmes de super-heróis e vão ao cinema, mas cada um 

tem um gosto diferente para filmes. O casal 1 quer assistir Mulher 

Maravilha, Homem Aranha ou Batman, o casal 2 assiste Homem Aranha 

ou Thor, o casal 3 assiste Homem Aranha ou Superman, o casal 4 assiste 

Superman, Liga da Justiça ou Thor, casal 5 assiste Superman, Batman, 

Liga da Justiça ou Thor e o casal 6 assiste Homem Aranha ou Thor. Eles 

estão sem dinheiro e combinaram de cada casal assistir a um filme e 

contar para os outros, já que adoram spoilers. Ajude-os a encontrar uma 

solução para esse impasse. 

a) Ajude a eles a criar o mapa das preferências de cada casal: 

 
b) Um dos casais, de acordo com seus gostos, deu uma solução para o 

problema, mas não conseguiu colocar todos os casais. Vamos ajuda-
los a solucionar o problema. 
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I - Selecione o casal 4, pois está livre.  

II - Ligue o casal 4 ao filme Liga da 

Justiça. 

III - Siga o caminho que é feito com o 

lápis da Liga da Justiça até o casal 6. 

IV - Ligue o casal 6 com o filme do 

Homem Aranha.  

V - Apague a aresta que liga o casal 6 

com a Liga da Justiça. 

VI - Ligue o filme da Mulher Maravilha 

ao casal 1 

VII - Siga o caminho do casal 1 até o 

filme do Batman. 

VIII - Ligue o filme do Batman com o 

casal 5. 

IX - Apague a aresta que liga o casal 1 

ao filme do Batman. 

 

c) Represente no desenho abaixo a solução encontrada: 
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APÊNDICE G – ATIVIDADE 7 – FLUXO MÁXIMO FORD –FULKERSON 

 

 

COLÉGIO ANTÔNIO PRADO JUNIOR 

ANO 2017 – MATEMÁTICA – 1º ANO – TARDE   

AULA 7 

TEMA:   FLUXO 

MÁXIMO     

FORD -

FULKERSON 

Prof.ª: Vanessa Henriques Borges  Data:  

Nome:  Nº: Turma:  

 

Tarefa 1 

Há um incêndio na Rua Conde de Bonfim. Devido à crise, o carro do corpo de bombeiros 

está sem seu abastecimento normal de água. Felizmente há um hidrômetro no local que 

se interliga com outros pelo bairro da Tijuca. Cada hidrômetro é interligado através de 

canos com diferentes capacidades de fluxo de água por segundo. O esquema abaixo 

representa essa rede de hidrômetros interligados. Um bombeiro está no marco I onde a 

água é fornecida para esta rede e precisa saber a quantidade máxima de água que ele pode 

fornecer para que o incêndio seja apagado o mais rápido possível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – Marque o hidrômetro H4 

II – Faça o caminho H4 → H1 → I e observe o valor do fluxo de cada cano. Escolha o 

menor. 

III – Subtraia esse valor dos canos por onde você passou e anote o valor subtraído: Valor 

1 = 50 

IV – Represente os novos valores encontrados para o fluxo de água por onde você passou 

e repita os outros abaixo: 
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V – Marque o hidrômetro H4. 

VI – Faça o caminho H4 → H3 → H1 → I e observe o valor do fluxo de cada cano. 

Escolha o menor. 

VII – Subtraia esse valor dos canos por onde você passou e anote o valor subtraído: Valor 

2 = 50 

VIII – Represente os novos valores encontrado para o fluxo de águe por onde você passou 

e repita os outros abaixo: 

 

IX – Marque o hidrômetro H4 

X – Faça o caminho H4 → H3 → H2 → I e observe o valor do fluxo de cada cano. Escolha 

o menor. 

VII – Subtraia esse valor dos canos por onde você passou e anote o valor subtraído: Valor 

3 = 50. 

VIII – Represente os novos valores encontrado para o fluxo de águe por onde você passou 

e repita os outros abaixo: 
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1) Qual foi o valor total de fluxo de água por segundo será possível para 
enviar ao hidrômetro H4? (Some os valores subtraídos em cada um dos 
passos anterior)  
O total é de 150 litros. 

2) O que significa o valor zero nas arestas encontrado? 
As arestas zeradas significam que todo o recurso possível a ser usado 
naquele cano foi esgotado. 
 

3) O que significa as arestas que ficaram com valores ? 
Elas representam a capacidade dos canos que não foram possíveis de 
serem utilizadas devido ao esgotamento do uso dos recursos dos canos 
ao redor. 

Tarefa II 

Uma empresa precisa distribuir óleo em seus postos de gasolina. Ela precisa enviar o 

maior fluxo possível por segundo desse material de maneira mais eficiente possível. 

Quanto a empresa consegue distribuir? 

 

Desenhe os passos e o resultado final:  

Fizemos o caminho D → B → A → C → I e retiramos 2 litros. 
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Fizemos o caminho D → B → C → I e esgotamos 5 litros. 

        

Escolhemos o caminho D → C → I e esgotamos 10 litros. 

 

Percorremos o caminho D → B → A → I  e esgotamos 1 litro. 
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A capacidade máxima que pode ser usada é de 18 litros. 
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APÊNDICE H – ATIVIDADE 8 – COLORAÇÃO DE GRAFOS 

 

 

COLÉGIO ANTÔNIO PRADO JUNIOR 

ANO 2017 – MATEMÁTICA – 1º ANO – TARDE     

AULA 8 

 

TEMA: 

COLORAÇÃO 

DE GRAFOS 

Prof.ª: Vanessa Henriques Borges  Data:  

Nome:  Nº: Turma:  

 

Tarefa 1 

Uma pequena vila no interior de Japeri é formada por diversas casas. Os moradores 

receberam tinta de uma ONG para pintar suas casas, mas possuem apenas duas cores para 

isso. Eles querem evitar que as casas vizinhas tenham a mesma cor para não ficar todas 

as casas com a mesma cor. A seguir colocamos essas casas representadas em vértices e 

as ruas que as interligam através de arestas. Apresente uma possível coloração: 

 

Tarefa 2 

A empresa fornecedora de luz recebeu ligação de falta de luz em dois bairros: Tijuca e 

Praça da Bandeira. Porém nas ruas relatadas metade recebe fornecimento de uma central 

e a outra metade de outra central. Apenas uma das centrais teve problema no 

fornecimento. Para identificar quais residências estavam com falta de luz, a empresa 

mapeou os locais com problema com uma cor diferente das casas com luz. Segue as casas 

e as ruas que estão com problema no fornecimento de luz. Pinte com duas cores, sem duas 

casas vizinhas terem a mesma cor para representar uma possível solução para esse 

impasse. 
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Tarefa 3 

Pinte os vértices(bolinhas) das imagens abaixo de modo que dois vértices consecutivos 

não tenham a mesma cor. Procure usar a quantidade mínima de cores: 

 

a) Quantas cores você usou para pintar o pentágono? Quantos vértices ele 

tem? 

Utilizei três cores para pintar o pentágono e ele tem cinco vértices. 

b) Quantas cores você usou para pintar o quadrado? Quantos vértices ele 

tem? 

Utilizei duas cores para pintar o quadrado e ele tem quatro vértices. 

c) Existe alguma relação entre a quantidade de vértices e o número de cores 

usadas? Qual? 

Sim, quando havia uma quantidade par de vértices usamos menos cores 

do que num quantidade ímpar. E quando o ciclo for com uma quantidade 
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par de vértices precisaremos de pelo menos 2 cores para colorir os 

vértices e se o ciclo for ímpar precisaremos de pelo menos 3 cores para 

colorir os vértices de modo que vértices adjacentes não tenham a mesma 

cor. 

 

Tarefa 4 

Coloque o mínimo de cores possível para colorir as imagens abaixo. A única regra a 

seguir é de nenhum par de vértices ou arestas consecutivos tenham a mesma cor. Se 

precisar pode usar a mesma cor em vértices e arestas, desde que obedeça à regra.  

 

a) Quantas cores você usou para cada uma das imagens? Qual foi a 

quantidade mínima de cores que você usou? Qual foi a quantidade 

máxima de cores que você usou?  

Para colorir o hexágono utilizamos 5 cores, para o pentágono usamos 4 

cores, no quadrado usamos 4 cores e no triângulo usamos 3 cores. A 

menor quantidade de cores usada foram 3 e a máxima quantidade foi 5 

cores. 

 

b) Qual poderia ser uma propriedade observada na quantidade de cores 

para pintar as imagens acima? 

Ao utilizarmos a coloração total para polígonos regulares precisamos de no 

mínimo três cores e no máximo 5 para colorir vértices e arestas de modo que dois 

vértices consecutivos ou duas arestas consecutivas tenham a mesma cor, assim 

como uma aresta adjacente ao vértice não tenha a mesma cor.  

Tarefa 5 

Atribua cores para os grafos abaixo, de modo que nenhuma par de arestas ou vértices 

consecutivo tenha a mesma cor. Use a quantidade mínima necessária para atender à essa 

regra: 
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a) Quantas cores você precisou para colorir cada uma das imagens?  

Utilizamos cinco cores na primeira imagem e quatro cores na segunda. 

b) Há como colorir com menos cores do que você usou? Se você fosse 

colorir com mais cores, quantas poderia usar no máximo? 

Não. Na primeira imagem poríamos colorir com 25 cores se pensássemos 

em colorir cada vértice e aresta de uma cor distinta e apenas uma vez. Na 

segunda imagem precisamos no mínimo 4 cores e no máximo 29 cores 

se não formos repetir nenhuma cor. 

Tarefa 6: 

Uma gráfica de mapas precisa imprimir várias cópias do mapa do Brasil de maneira que 

economize tinta. Para isso, ele precisa usar o mínimo possível de cores diferentes no 

mapa. Um matemático ajudou à gráfica mostrando que era possível representar o mapa 

através de um grafo, que está a seguir. A única exigência para encontrar uma solução era 

ao colorir esse esquema não colocar a mesma cor em dois vértices adjacentes: 

 

a) Encontre uma possível solução para esse problema e pinte os estados. 

b) Quantas cores você precisou?  

Precisamos de quatro cores. 
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APÊNDICE I – ATIVIDADE 9 – TEOREMA DE EULER 

 

 

COLÉGIO ANTÔNIO PRADO JUNIOR 

ANO 2017 – MATEMÁTICA – 1º ANO – TARDE 

AULA 9 

 

TEMA: 

Teorema de 

Euler 

Prof.ª: Vanessa Henriques Borges  Data:  

Nome:  Nº: Turma:  

Tarefa 1 

O cenário abaixo é a residência do bilionário Count Van Diamond, que acaba de ser 

assassinado. Sherlock Gomes, um detetive conhecido internacionalmente por solucionar 

casos usando seu amplo conhecimento em Teoria dos Grafos, foi chamado para investigar 

o caso. O mordomo alega ter visto o jardineiro usar a mesma porta para entrar e sair da 

Sala da Piscina, onde ocorreu o crime. O jardineiro, contudo, afirma que não poderia ser 

a pessoa vista pelo mordomo, pois havia entrado na casa, passado por todas as portas uma 

única vez e, em seguida, deixado a casa. Sherlock Gomes avaliou a planta da propriedade 

e em poucos minutos declarou solucionado o caso. Quem matou o bilionário? 
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 Na figura da solução, percebemos que os cômodos foram representados pelos 

vértices e as arestas representam as portas que relacionam esses cômodos. Vale 

ressaltarmos o vértice 8, da relação entre as portas da sala de piscina para o meio externo, 

e por isso foi necessário incluir esse vértice como sendo o meio externo, ou a saída. A 

ideia da questão é encontrar um ciclo Euleriano, ou seja, que passa por todos os locais e 

volte à origem sem repetir nenhum cômodo. Se observarmos esse grafo, vamos notar que 

o grau dos vértices são os seguintes: d(V0)  = 2, d(V1) =  4, d(V2) = 2, d(V3) = 2, d(V4) = 

5, d(V5) = 5, d(V6)  = 3, d(V7)  = 2, d(V8) = 2 e d(V9) = 2 . Ou seja, há quatro vértices de 

grau ímpar e de acordo com o Teorema de Euler um Ciclo Euleriano não possui vértices 

de grau ímpar ainda que este grafo seja conexo. Dentre os personagens, o Jardineiro foi 

quem mentiu ao dizer que havia passado por todas as portas uma única vez. Isso é mentira, 

pois como acabamos de ver, esse não é um Ciclo Euleriano e portanto o Jardineiro mentiu 

e é o culpado. 

Tarefa 2: 

Faça um caminho que passe por TODOS os vértices apenas UMA vez: 
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O exercício pede que o aluno faça um caminho que passe por todos os 

vértices sem repeti-los. Esse tipo de exercício é o caminho hamiltoniano. 

 

 

 


