
4. A empresa Silva-Filhos dedica-se à limpeza de estradas. A empresa está sediada no distrito de Viseu.

4.1. Na Figura 1, encontra-se o grafo que serve de modelo ao circuito utilizado pela empresa ao efectuar

a limpeza das estradas.

Cada vértice do grafo representa uma localidade, e cada aresta representa uma estrada que liga

duas localidades.

Figura 1

Considere a afirmação:

«Não é possível limpar todas as estradas representadas no grafo da Figura 1, percorrendo cada

estrada uma e uma só vez, se o camião de limpeza partir de Beselga e regressar a Beselga. Mas, é

possível alterar esta situação.»

Justifique a veracidade da afirmação anterior. 

Reproduza o grafo da Figura 1, na folha de respostas, e acrescente-lhe uma aresta de modo que o

grafo obtido represente um modelo a partir do qual seja possível limpar todas as estradas, percorrer

cada estrada uma e uma só vez, partindo de Beselga e regressando a Beselga.

4.2. Considerando o conjunto das facturas da Silva-Filhos, o gerente da empresa afirma que o valor

médio do valor de uma factura da empresa é de  €800.

Para analisar a veracidade da afirmação, o contabilista da Silva-Filhos recolheu uma amostra

aleatória de 500 facturas e verificou que a média da amostra é de € 830 e que o desvio padrão

amostral é de €220.

Haverá razão para duvidar da afirmação do gerente da Silva-Filhos?

Justifique a sua resposta, construindo um intervalo de confiança de 99% para o valor médio do valor

de uma factura da empresa Silva-Filhos.

Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve, no mínimo, quatro casas

decimais.

Apresente os extremos do intervalo, com arredondamento às centésimas.
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4. .

4.1.

A afirmação é verdadeira uma vez que no grafo, que representa a situação, existem vértices com
grau ı́mpar (Penedono e Resende). Assim, este grafo não admite circuitos de Euler, isto é, circuitos
em que as arestas podem ser todas percorridas e sem repetição, iniciando e terminando num mesmo
vértice. No entanto se admitirmos a duplicação da aresta que liga Penedono a Resende (a tracejado
na figura), obtemos um novo grafo em que todos vértices têm grau par e será então posśıvel encontrar
circuitos de Euler a partir de qualquer dos vértices, em particular, a partir de Beselga.

4.2

Da amostra do contabilista: n = 500, x = 830, s = 220

O intervalo de confiança é dado por]
x− z × s√

n
, x + z × s√

n

[

e na situação particular do problema é

]
830− 2, 576× 220√

500
, 830 + 2.576× 220√

500

[
ou seja

]804, 66; 855, 855, 34[

Há pois razões para duvidar da afirmação do gerente, já que e800 para valor médio de uma factura
da empresa, por ele apontado, não pertence ao intervalo de confiança de 99%




