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3. Grafos Eulerianos e Hamiltonianos

1. Prove que

(a) o grafo de Petersen não é hamiltoniano

(b) todos os grafos platônicos são hamiltonianos.

2. Modele em teoria dos grafos o problema do passeio do cavalo em um tabuleiro

de xadrez (problema 5 da página 9 da apostila) e resolva-o para um tabuleiro

4 × 4 e em um tabuleiro 5 × 5.

3. Prove que os grafos k-cubo Qk são hamiltonianos (para k ≥ 2). Decida quais

grafos k-cubo são eulerianos.

4. Escreva em linguagem de teoria dos grafos e resolva o seguinte problema: É

posśıvel, com as peças de um jogo de dominó, fazer um ciclo contendo todas

as peças obedecendo as regras do jogo?

5. Dê exemplo de um grafo que mostra que a condição d(v) ≥ n
2

do Teorema de

Dirac não pode ser trocada por d(v) ≥ n−1
2

.

6. Dê exemplos de 4 grafos conexos de ordem 8 que comprovam que as proprie-

dades ser euleriano e ser hamiltoniano são independentes.

Grafo Euleriano Hamiltoniano
1 Sim Sim
2 Sim Não
3 Não Sim
4 Não Não

7. O grafo de linha L(G), de um grafo G, é definido como: V (L(G)) = E(G) e

vértices são adjacentes em L(G) se e somente se as arestas correspondentes

em E(G) são adjacentes. Quantos vértices tem L(G)? Encontre uma fórmula,

em função dos graus dos vértices de G, para o número de arestas de L(G).

Decida se as seguines afirmações são ou não verdadeiras:

(a) Se G é regular, então L(G) é regular.

(b) Se o grafo linha de G é regular, então G é regular.

8. Mostre que se G é euleriano, então L(G) é euleriano e hamiltoniano.

9. Mostre que se G é hamiltoniano, então L(G) é hamiltoniano. Dê exemplo de

um grafo L(G) hamiltoniano com pelo menos 5 vértices tal que G não é nem

hamiltoniano e nem euleriano.

10. Mostre que se G é um grafo conexo com n vértices tal que n > 2δ (n > 2),

então G possui um caminho de comprimento pelo menos 2δ.


