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Problema 1:    Resolução, a pensar na malta muito nova… 

 

Para atacar um problema o primeiro passo a dar consiste em só reter a informação relevante para a sua 

solução… e abstrair de tudo o resto. No nosso caso, e para cada pessoa, só nos interessa saber quais aquelas 

que ela conhece. Não nos interessa a idade, a localização, a raça, a nacionalidade, mais nada em suma… 

Assim podemos representar as seis pessoas por seis pontos, vértices de um hexágono, portanto, que por 

comodidade representamos como convexo na figura abaixo.  Para indicar que um par de pessoas se 

conhecem unimos os vértices respectivos por linhas cheias e para indicar que não se conhecem unimos por 

uma linha interrompida. 

Obtemos um diagrama, que se chama em Teoria dos Grafos um grafo, como este: 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta representação duas pessoas conhecem-se se e só se os pontos que as representam não são vértices consecutivos 

 

O que queremos provar é que, qualquer que seja a forma como unamos os pares de vértices do hexágono, 

por linhas cheias e interrompidas, obtemos sempre um triângulo cheio ou um triângulo interrompido. 

Supõe, então, que de um dos vértices saem três linhas cheias, caso em que a pessoa conhece três outras. 
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Se não houver nenhum triângulo cheio no grafo, as linhas que unem b, c e d são interrompidas e há um 

triangulo interrompido.      

De mogo análogo podemos concluir que, se não houver nenhum triângulo interrompido no grafo, há um 

triângulo cheio. 

Ora de cada vértice do hexágono partem cinco linhas a uni-lo aos restantes vértices. Dessas, como é óbvio, 

pelo menos três são cheias ou pelo menos três são interrompidas. 

Desafio   Agora poderás gostar de descobrir o número mínimo de pessoas que devem estar numa festa para 

que pelo menos três se conheçam entre si  ou sejam duas a duas desconhecidas. 
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