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ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 04 

 

1. Em um grafo G, o que são vértices adjacentes (ou vizinhos)? 

2. O que é o grau de um vértice de um grafo não orientado? 

3. O que postula o teorema do aperto de mãos em um grafo não orientado? 

4. Um grafo ________ tem um número _____ de vértices de grau ____ 

a) orientado, par, par 

b) não orientado, ímpar, ímpar 

c) múltiplo, par, ímpar 

d) não orientado, par, ímpar 

e) não orientado, ímpar, ímpar 

 

5. No grafo abaixo, encontre o número de vértices, o número de arestas e o grau de 

cada vértice, assim como identificando vértices isolados e/ou pendentes. 

 

 
 

6. É possível existir um grafo simples com 15 vértices, cada um de grau 5? 

7. Em um grafo, o que é grau de entrada de um vértice? Qual sua notação? 

8. Em um grafo, o que é grau de saída de um vértice? Qual sua notação?  

9. Complete a frase seguinte: Em um grafo, um vértice de grau zero é dito _______ 

10. Em um grafo, um vértice é dito pendente se e somente se ele tem grau ____. 

Consequentemente, um vértice pendente é adjacente a exatamente a ____ 

outro(s) vértice(s)  

a) 0 e 2 

b) 1 e 1 
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c) 0 e 1 

d) 1 e 2 

e) 0 e 0 

11. O que são grafos completos? Cite e desenhe um grafo completo. 

12. O que são ciclos na teoria dos grafos? Cite e desenhe ciclos. Qual a principal 

restrição para termos ciclos? 

 

13. Determine o número de vértices e arestas e encontre o grau de entrada e o de saída 

de cada vértice para o multigrafo orientado mostrado na figura abaixo. 

 

 
 

14. Para o grafo da questão 3, determine a soma dos graus de entrada dos vértices e a 

soma dos graus de saída. Mostre que eles são ambos iguais ao número de arestas no 

grafo. 

15. O que o grau de um vértice representa em um grafo de colaboração? O que os 

vértices isolados e pendentes representam? 

 

 

 

 

“Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes” 

(Isaac Newton) 
 

 


