
Base2 Ensino − Matemát ica − Intens ivo − Lista 10 1

l i s t a

10técnicas de contagem

prof. pio matemática • 2021

nome: intensivo

resumo

prinć ip io mult ipl icat ivo

Havendo mais de uma etapa de escolha, o total de ma-

neiras da seleção ser feita consiste no produto do número

de opções em cada etapa.

exemplo:

A seguir, tem-se alguns pertences de uma pessoa que de-

seja se vestir com uma calça, uma camiseta e um chapéu.

De quantas maneiras distintas pode fazê-lo?

Basta multiplicar o número de opções em cada etapa de

escolha:

chapéu :: 3 opções
camiseta :: 4 opções
calça :: 2 opções

total: 3× 4× 2 = 24 modos

Também é conhecido por Prinćıpio Fundamental da Con-

tagem (p.f .c.).

É importante estar familiarizado com duas ações recorrentes

em problemas de contagem: permutação e combinação.

Estão associadas, respectivamente, aos verbos ordenar e

escolher.

Permutação: número de sequências que se po-

dem formar com dado número de elementos,

de modo que cada sequência se diferencie

das demais pela ordem de seus elementos.

E a ordem dos elementos é relevante.

Combinação: número de agrupamentos de k
elementos que podem ser obtidos a partir de

um grupo maior de n elementos.

E a ordem dos elementos não é relevante.

instrumentos de contagem

permutação s imples

Pn = n !

permutação com repet i ç ão

Pα,β,...n =
n !

α! · β! . . .

permutação circular

PC = (n − 1)!

combinação

Cn ,k =
n !

k !(n − k )!

combinação com repet i ç ão

• • • • • • • • •

(ut i l i zar modelo barra-bola)

estrat égias de resolução

A resolução de problemas de análise combinatória de-

pende, em muitos casos, das seguintes ferramentas:

prinć ip io mult ipl icat ivo: as opções em cada

etapa de escolha são multiplicadas.

permutação: calcula o total de ordens posśıveis.

combinação: calcula o total de escolhas posśıveis

a partir de um grupo dado.

Quando não for posśıvel calcular diretamente a quantidade

desejada, considerar as seguintes possibilidades:

método adit ivo: os casos válidos são calculados se-

paradamente e ao final as quantidades são soma-

das.

método subtrat ivo: calculam-se todos os casos e

destes subtraem-se os casos inválidos.
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números binomiais

No estudo da Análise Combinatória aparecem, com

frequência, os números binomiais. São naturais positivos da

forma
(n
k

)
, definidos da seguinte maneira:Ç

n
k

å
=

n !
k ! · (n − k )!

Para calcular, por exemplo,
(6
2

)
, aplica-se a definição:Ç

6
2

å
=

6!
2! · (6 − 2)!

=
6!

2! · 4!
=
6 · 5 ·HH4!
2 · 1 ·HH4!

= 15

Existe uma disposição geométrica muito conveniente para

organizar os números binomiais chamada Triângulo de

Pascal, em que as linhas e colunas definem n e k , como

representado abaixo:

tr i ângulo de pascal

No referido triângulo, vale a Relação de Stifel:Ç
n
k

å
+

Ç
n

k + 1

å
=

Ç
n + 1
k + 1

å
Representação geométrica da

relação de Stifel. −→
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1. #C10Q01 ITA
O número de anagramas da palavra VESTIBULANDO, que

não apresentam as cinco vogais juntas, é:

a) 12! b) (8!)(5!)

c) 12! − (8!)(5!) d) 12! − 8!

e) 12! − (7!)(5!)

2. #C10Q02 ENEM 2011
O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar

uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de

contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada can-

didato um número, colocar a lista de números em ordem

numérica crescente e usá-la para convocar os interessados.

Acontece que, por um defeito do computador, foram

gerados números com 5 algarismos distintos e, em nenhum

deles, apareceram d́ıgitos pares. Em razão disso, a ordem

de chamada do candidato que tiver recebido o número

75913 é

a) 24. b) 31. c) 32. d) 88. e) 89.
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3. #C10Q03 UNESP 2010
A figura mostra a planta de um bairro de uma cidade. Uma

pessoa quer caminhar do ponto A ao ponto B por um dos

percursos mais curtos. Assim, ela caminhará sempre nos sen-

tidos "de baixo para cima" ou "da esquerda para a direita".

O número de percursos diferentes que essa pessoa poderá

fazer de A até B é:

a) 95 040
b) 40 635
c) 924
d) 792
e) 35

4. #C10Q04 E UFMG
Um aposentado realiza diariamente, de segunda a sexta-

feira, estas cinco atividades:

A. leva seu neto Pedrinho, às 13 horas, para a escola;

B. pedala 20 minutos na bicicleta ergométrica;

C. passeia com o cachorro da famı́lia;

D. pega seu neto Pedrinho, às 17 horas, na escola;

E. rega as plantas do jardim de sua casa.

Cansado, porém, de fazer essas atividades sempre na

mesma ordem, ele resolveu que, a cada dia, vai realizá-las

em uma ordem diferente. Nesse caso, o número de

maneiras posśıveis de ele realizar essas cinco atividades,

em ordem diferente, é:

a) 24 b) 60 c) 72 d) 120

5. #C10Q05
Uma famı́lia é composta por seis pessoas: o pai, a mãe e

quatro filhos. Num restaurante, essa famı́lia vai ocupar uma

mesa redonda. Em quantas disposições diferentres essas

pessoas podem se sentar em torno da mesa de modo que

o pai e a mãe fiquem juntos?

a) 16 b) 24 c) 32 d) 48 e) 60

6. #C10Q06 FUVEST
Numa primeira fase de um campeonato de xadrez cada

jogador joga uma vez contra todos os demais. Nessa fase

foram realizados 78 jogos. Quantos eram os jogadores?

a) 10
b) 11
c) 12
d) 13
e) 14
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7. #C10Q07 MACK
9 pessoas desejam subir à cobertura de um edif́ıcio, dis-

pondo para isso de dois elevadores, um com 4 lugares e

outro com 5 lugares. O número de formas de distribúı-las

nos elevadores é:

a) 630
b) 252
c) 180
d) 378
e) 126

8. #C10Q08 E UNIFESP
O corpo cĺınico da pediatria de um certo hospital é com-

posto por 12 profissionais, dos quais 3 são capacitados para

atuação junto a crianças que apresentam necessidades

educacionais especiais. Para fins de assessoria, deverá ser

criada uma comissão de 3 profissionais, de tal maneira

que 1 deles, pelo menos, tenha a capacitação referida.

Quantas comissões distintas podem ser formadas nestas

condições?

a) 792 b) 494 c) 369 d) 136 e) 108

9. #C10Q09 FUVEST :: 2a FASE
Seja P o conjunto dos 17 vértices de um heptadecágono

regular.

a) Qual o número de triângulos cujos vértices pertencem

a P?

b) Calcule o número de poĺıgonos convexos cujos

vértices pertencem a P.
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10. #C10Q10 IME
Considere A = {1,2,3,. . . ,12}. Determine o número de sub-

conjuntos H de A tais que as condições:

a) H tem 6 elementos.

b) 8 ∈ H.

c) exatamente dois elementos maiores que 8 pertencem

a H.

11. #C10Q11 E UFLA
Um problema clássico em combinatória é calcular o número

de maneiras de se colocar bolas iguais em caixas diferentes.

Calcule o número de maneiras de se colocar 7 bolas iguais

em 3 caixas diferentes, sem que nenhuma caixa fique vazia.

Sugestão:

Cada possibilidade das duas barras na figura determina uma

distribuição das bolas nas caixas. No desenho, caixa 1 com

duas bolas, caixa 2 com três bolas e caixa 3 com duas

bolas.

exerć ic ios de f ixação

12. #C10Q12
De quantos modos distintos 5 pessoas podem sentar-se em

um banco de jardim com 5 lugares?

13. #C10Q13
De quantos modos distintos podemos colocar 3 livros juntos

em uma estante de biblioteca?

14. #C10Q14
Qual é o número posśıvel de anagramas que se pode mon-

tar com as letras da palavra AMOR?

15. #C10Q15
Quantos números com cinco algarismos podemos construir

com os números ı́mpares 1, 3, 5, 7, 9?

16. #C10Q16
Quantos números com cinco algarismos distintos podemos

construir com os números ı́mpares 1, 3, 5, 7, 9?

17. #C10Q17
Consideremos um conjunto com n letras. Quantas permu-

tações começam por uma determinada letra?

18. #C10Q18
Quantos são os anagramas posśıveis com as letras

ABCDEFGHI:

a) sem restrição alguma?

b) começando por A?

c) começando por AB?

d) começando por ABC?

e) começando por uma das letras A, B ou C?

f) começando pelas três letras do grupo ABC, em qual-

quer ordem?

g) começando por uma vogal e terminando por uma

consoante?

19. #C10Q19
Determinar o número de maneiras de organizar 12 livros dis-

tintos − sendo 4 de literatura, 2 de história, 5 de matemática

e 1 de espanhol − de modo a garantir que os livros de

mesmo tema fiquem lado a lado.

20. #C10Q20
De quantos modos distintos 5 pessoas podem sentar-se em

volta de uma mesa circular?

21. #C10Q21
De quantos modos distintos 5 pessoas podem sentar-se em

volta de uma mesa pentagonal de 5 lugares?

22. #C10Q22
Quantos grupos distintos de 3 pessoas podem ser montados

com 8 pessoas?

23. #C10Q23
Quantas duplas podem ser montadas com 100 pessoas?

24. #C10Q24
Sejam r e s duas paralelas distintas. Tomemos 7 pontos

em r e 9 pontos em s .

a) Quantos segmentos esses pontos determinam?

b) Quantas retas esses pontos determinam?

c) Quantos triângulos eles determinam?

d) Quantos quadriláteros esses pontos determinam?
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25. #C10Q25
Em uma classe com 16 pessoas, há 10 homens e 6 mulheres.

Consideremos H um certo homem e M uma certa mulher.

Quantos grupos podemos formar:

a) com 4 homens e 2 mulheres?

b) com 6 pessoas, contendo H e M?

c) com 4 pessoas, contendo H mas não M?

d) contendo M e H?

26. #C10Q26
Dado um hexágono convexo ABCDEF, quantos são os

triângulos cujos vértices são vértices desse hexágono?

27. #C10Q27
Quantas palavras com 3 letras podemos formar com as 26
letras de nosso alfabeto?

28. #C10Q28
Quantas placas são posśıveis em nosso sistema de trânsito, se

em todas devem aparecer 3 letras seguidas por 4 números?

29. #C10Q29
No sistema decimal de numeração, determine a quantidade

de números:

a) com 1 algarismo.

b) com 2 algarismos.

c) com 3 algarismos.

d) com 2 algarismos distintos.

e) com 3 algarismos distintos.

f) com 4 algarismos distintos.

g) com 3 algarismos pares.

h) pares com 3 algarismos.

30. #C10Q30
Num sistema de numeração octal, quantos números existem

com:

a) 4 algarismos? b) 4 algarismos distintos?

31. #C10Q31
De quantas maneiras 6 cartas podem ser entregues por 3
carteiros, sendo que cada carta pode ser levada por qual-

quer um deles?

32. #C10Q32
Quantos números menores do que 10000, podem ser for-

mados com os algarismos 1, 2, 3 e 4?

33. #C10Q33
A mãe tem 2 maçãs e 3 pêras. A cada dia, durante cinco

dias seguidos, dá ao filho uma fruta. De quantas maneiras

isso pode ser feito?

34. #C10Q34
De quantas formas podemos escolher entre 8 pessoas um

grupo com qualquer número de pessoas?

35. #C10Q35
De quantas maneiras podem ser indicadas uma casa

branca e uma preta em um tabuleiro de xadrez? E indicar

duas casas independentes das cores?

tarefa

36. #C10Q36 UNESP 2005
O número de maneiras que 3 pessoas podem sentar-se em

uma fileira de 6 cadeiras vazias de modo que, entre duas

pessoas próximas (seguidas), sempre tenha exatamente

uma cadeira vazia, é:

a) 3 b) 6 c) 9 d) 12 e) 15

37. #C10Q37 FGV
De quantas formas podemos permutar as letras da palavra

ELOGIAR de modo que as letras A e R fiquem juntas em

qualquer ordem?

a) 360 b) 720 c) 1080 d) 1440 e) 1800

38. #C10Q38 E FUVEST
Num programa transmitido diariamente, uma emissora de

rádio toca sempre as mesmas 10 músicas, mas nunca na

mesma ordem. Para esgotar todas as posśıveis seqüências

dessas músicas serão necessários aproximadamente:

a) 100 dias b) 10 anos c) 1 século

d) 10 séculos e) 100 séculos

39. #C10Q39 ITA
Listando-se em ordem crescente todos os números de

cinco algarismos distintos, formados com os elementos

do conjunto {1; 2; 4; 6; 7}, o número 62417 ocupa o

n -ésimo lugar. Então n é igual a:

a) 74 b) 75 c) 79 d) 81 e) 92

40. #C10Q40 FUVEST
Uma classe de Educação F́ısica de um colégio é formada

por dez estudantes, todos com alturas diferentes. As alturas

dos estudantes, em ordem crescente, serão designadas por

h1,h2,. . . ,h10 (h1 < h2 < . . . < h9 < h 10). O professor

vai escolher cinco desses estudantes para participar de uma

demonstração na qual eles se apresentarão alinhados, em

ordem crescente de suas alturas. Dos
(10
5

)
= 252 grupos

que podem ser escolhidos, em quantos, o estudante,

cuja altura é h7, ocupará a posição central durante a

demonstração?

a) 7 b) 10 c) 21 d) 45 e) 60

41. #C10Q41 E

Num determinado setor de um hospital, trabalham cinco

médicos e dez enfermeiros. Quantas equipes distintas,

constitúıdas cada uma de um médico e quatro enfermeiros,

podem ser formadas nesse setor?

a) 210 b) 1050 c) 5040
d) 10080 e) 25200

42. #C10Q42 UFF
Com as letras da palavra PROVA podem ser escritos x
anagramas que começam por vogal e y anagramas que

começam e terminam por consoante. Os valores de x e

y são, respectivamente:

a) 48 e 36 b) 48 e 72 c) 72 e 36
d) 24 e 36 e) 72 e 24
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43. #C10Q43 UNESP 2010
Paulo quer comprar um sorvete com 4 bolas em uma

sorveteria que possui três sabores de sorvete: chocolate,

morango e uva. De quantos modos diferentes ele pode

fazer a compra?

a) 4 b) 6 c) 9 d) 12 e) 15

44. #C10Q44 E UNIFESP 2006
As permutações das letras da palavra PROVA foram listadas

em ordem alfabética, como se fossem palavras de cinco

letras em um dicionário. A 73a palavra nessa lista é:

a) PROVA b) VAPOR c) RAPOV
d) ROVAP e) RAOPV

45. #C10Q45 AFA
Numa demonstração de paraquedismo, durante a queda

livre, participam 10 paraquedistas. Em um certo momento,

7 deles devem dar as mãos e formar um ćırculo. De

quantas formas distintas eles poderão ser escolhidos e

dispostos nesse ćırculo?

a) 120 b) 720 c) 86400 d) 151200

46. #C10Q46
De quantas maneiras podemos fazer sentar quatro moças

e quatro rapazes numa fila de oito assentos, de modo que

nunca haja nem dois rapazes vizinhos, nem duas moças

sentadas uma ao lado da outra?

a) 5040 b) 40320 c) 2880
d) 576 e) 1152

47. #C10Q47 ITA
O número de anagramas da palavra VESTIBULANDO, que

não apresentam as cinco vogais juntas, é:

a) 12! b) (8!)(5!)

c) 12! − (8!)(5!) d) 12! − 8!

e) 12! − (7!)(5!)

48. #C10Q48 E UFES
De quantas maneiras 10 clientes de um banco podem

se posicionar na fila única dos caixas de modo que as 4
mulheres do grupo fiquem juntas?

a) 4! × 7! b) 5! × 6! c) 6 × 6!
d) 10 × 6! e) 4! + 10!

49. #C10Q49
Dados 10 pontos distintos sobre uma circunferência, o

número de retas e de triângulos que eles determinam são,

respectivamente:

a) 144 e 144 b) 48 e 72 c) 108 e 288
d) 90 e 240 e) 45 e 120

50. #C10Q50 FGV
Um administrador de um fundo de ações dispõe de ações

de 10 empresas para a compra, entre elas as da empresa

R e as da empresa S.

a) De quantas maneiras ele poderá escolher 7 empresas,

entre as 10?

b) Se entre as 7 empresas escolhidas devem figurar obri-

gatoriamente as empresas R e S, de quantas formas

ele poderá escolher as empresas?

51. #C10Q51
De quantos modos distintos podemos ligar em série duas

lâmpadas amarelas e quatro lâmpadas vermelhas?

a) 15 b) 30 c) 36 d) 48 e) 120

52. #C10Q52 UNESP 2008 :: 2a FASE
Quantos números de nove algarismos podem ser formados

contendo quatro algarismos iguais a 1, três algarismos iguais

a 2 e dois algarismos iguais a 3?

53. #C10Q53 E UNICAMP :: 2a FASE
O sistema de numeração na base 10 utiliza, normalmente,

os d́ıgitos de 0 a 9 para representar os números naturais,

sendo que o zero não é aceito como o primeiro algarismo

da esquerda. Pergunta-se:

a) Quantos são os números naturais de cinco algarismos

formados por cinco d́ıgitos diferentes?

b) Escolhendo-se ao acaso um desses números do item

a), qual a probabilidade de que seus cinco algarismos

estejam em ordem crescente?

54. #C10Q54 UNICAMP 2012
O grêmio estudantil do Colégio Alvorada é composto por 6
alunos e 8 alunas. Na última reunião do grêmio, decidiu-se

formar uma comissão de 3 rapazes e 5 moças para a

organização das olimṕıadas do colégio. De quantos modos

diferentes pode-se formar essa comissão?

a) 6720. b) 100800. c) 806400. d) 1120.

55. #C10Q55 E UFSCAR 2007
Um encontro cient́ıfico conta com a participação de

pesquisadores de três áreas, sendo eles: 7 qúımicos, 5
f́ısicos e 4 matemáticos. No encerramento do encontro, o

grupo decidiu formar uma comissão de dois cientistas para

representá-lo em um congresso. Tendo sido estabelecido

que a dupla deveria ser formada por cientistas de áreas

diferentes, o total de duplas distintas que podem represen-

tar o grupo no congresso é igual a

a) 46 b) 59 c) 77 d) 83 e) 91

56. #C10Q56 E PUC MG
No interior de um terreno retangular, foram fincadas nove

estacas, conforme indicado na figura. Pretende-se demar-

car nesse terreno lotes triangulares de modo que em cada

vértice haja uma estaca. O número de lotes distintos que

é posśıvel demarcar é:

a) 42
b) 76
c) 84
d) 98
e) 104

57. #C10Q57 UNESP 2011
Em um jogo lotérico, com 40 dezenas distintas e posśıves

de serem escolhidas para aposta, são sorteadas 4 dezenas

e o ganhador do prêmio maior deve acertar todas elas.

Se a aposta mı́nima, em 4 dezenas, custa R$ 2,00, uma

aposta em 6 dezenas deve custar:

a) R$ 15,00. b) R$ 30,00. c) R$ 35,00.

d) R$ 70,00. e) R$ 140,00.
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58. #C10Q58 UFTM 2011
A prova da primeira fase de um vestibular terá 8 questões

objetivas de Matemática, com 5 alternativas. Pretende-se

que apenas duas dessas questões tenham a resposta

correta indicada na alternativa E. O número de formas de

se escolher essas duas questões é:

a) 28. b) 36. c) 48. d) 56. e) 68.

59. #C10Q59 FGV 2008
O número de segmentos de reta que têm ambas as

extremidades localizadas nos vértices de um cubo dado é:

a) 12. b) 15. c) 18. d) 24. e) 28.

60. #C10Q60 E FUVEST 2007
Em uma classe de 9 alunos, todos se dão bem, com

exceção de Andréia, que vive brigando com Manoel e

Alberto. Nessa classe, será constitúıda uma comissão de

cinco alunos, com a exigência de que cada membro se

relacione bem com todos os outros. Quantas comissões

podem ser formadas?

a) 71 b) 75 c) 80 d) 83 e) 87

61. #C10Q61 E UFSCAR 2008
Considere o conjunto

C = {2,8,18,20,53,124,157,224,286,345,419,527}. O

número de subconjuntos de três elementos de C que

possuem a propriedade "soma dos três elementos é um

número ı́mpar" é

a) 94 b) 108 c) 115 d) 132 e) 146

62. #C10Q62 UEL
As peças usuais do dominó são constrúıdas numerando-se

cada uma de suas metades de 0 até 6. Um "dominó"

diferente é constrúıdo, numerando cada metade de uma

peça de 0 até 7.

Com base nessas informações, é correto afirmar que esse

dominó terá

a) 28 peças. b) 36 peças. c) 42 peças.

d) 49 peças. e) 51 peças.

63. #C10Q63 FGV 2007
Três números inteiros distintos de −20 a 20 foram escolhi-

dos de forma que seu produto seja um número negativo.

O número de maneiras diferentes de se fazer essa escolha é:

a) 4940 b) 4250 c) 3820 d) 3640 e) 3280

64. #C10Q64 UNESP 2006
Considere os números 2, 3, 5, 7 e 11. A quantidade total

de produtos distintos que se obtêm multiplicando-se dois

ou mais destes números, sem repetição, é:

a) 120. b) 52. c) 36. d) 26. e) 21.

65. #C10Q65 UNICAMP :: 2a FASE
De quantas maneiras podem ser escolhidos 3 números na-

turais distintos, de 1 a 30, de modo que a sua soma seja

par? Justifique sua resposta.

66. #C10Q66 ITA 2004
Considere 12 pontos distintos dispostos no plano, 5 dos

quais estão numa mesma reta. Qualquer outra reta do

plano contém, no máximo, 2 destes pontos.

Quantos triângulos podemos formar com os vértices nestes

pontos?

a) 210 b) 315 c) 410 d) 415 e) 521

67. #C10Q67 E UFRRJ
Numa recepção há 50 homens e 30 mulheres. O número

de apertos de mão posśıveis, sabendo-se que 70% das

mulheres não se cumprimentam entre si, é:

a) 3160 b) 1435 c) 2950 d) 1261 e) 2725

68. #C10Q68 FUVEST
Uma ONG decidiu preparar sacolas, contendo 4 itens

distintos cada, para distribuir entre a população carente.

Esses 4 itens devem ser escolhidos entre 8 tipos de produtos

de limpeza e 5 tipos de alimentos não perećıveis. Em cada

sacola, deve haver pelo menos um item que seja alimento

não perećıvel e pelo menos um item que seja produto de

limpeza. Quantos tipos de sacolas distintas podem ser feitos?

a) 360 b) 420 c) 540 d) 600 e) 640

69. #C10Q69
A Caixa Econômica Federal realiza diversos sorteios, sendo

a Mega-Sena − jogo em que deve-se se escolher 6 entre

60 dezenas − o mais conhecido. A chance de acertar os

seis números é de aproximadamente 1 em 50 milhões.

Entre os demais jogos está a Quina, em que o apostador

deve marcar 5 dezenas na cartela abaixo:

Sendo p a probabilidade acertar as 5 dezenas na Quina,

é correto afirmar que:

a)
1

60 · 106
< p <

1
50 · 106

b)
1

50 · 106
< p <

1
40 · 106

c)
1

40 · 106
< p <

1
30 · 106

d)
1

30 · 106
< p <

1
20 · 106

e)
1

20 · 106
< p <

1
10 · 106

70. #C10Q70 MACK
Se x é inteiro tal que |x | < 10, então o número de formas

de se escolherem três valores de x com soma par é:

a) 527 b) 489 c) 432 d) 405 e) 600
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71. #C10Q71 FUVEST
Três empresas devem ser contratadas para realizar quatro

trabalhos distintos em um condomı́nio. Cada trabalho será

atribúıdo a uma única empresa e todas elas devem ser

contratadas. De quantas maneiras distintas podem ser

distribúıdos os trabalhos?

a) 12 b) 18 c) 36 d) 72 e) 108

72. #C10Q72 UNIFESP
Em um edif́ıcio residencial de São Paulo, os moradores

foram convocados para uma reunião, com a finalidade

de escolher um śındico e quatro membros do conselho

fiscal, sendo proibida a acumulação de cargos. A escolha

deverá ser feita entre dez moradores. De quantas maneiras

diferentes será posśıvel fazer estas escolhas?

a) 64. b) 126. c) 252. d) 640. e) 1260.

73. #C10Q73 E ENEM 2009
A população brasileira sabe, pelo menos intuitivamente, que

a probabilidade de acertar as seis dezenas da mega sena

não é zero, mas é quase. Mesmo assim, milhões de pes-

soas são atráıdas por essa loteria, especialmente quando

o prêmio se acumula em valores altos. Até junho de 2009,

cada aposta de seis dezenas, pertencentes ao conjunto

{01,02,03,. . . ,59,60}, custava R$ 1,50.
Dispońıvel em: www.caixa.gov.br. Acesso em: 7 jul. 2009.

Considere que uma pessoa decida apostar exatamente

R$ 126,00 e que esteja mais interessada em acertar apenas

cinco das seis dezenas da mega sena, justamente pela difi-

culdade desta última. Nesse caso, é melhor que essa pessoa

faça 84 apostas de seis dezenas diferentes, que não tenham

cinco números em comum, do que uma única aposta com

nove dezenas, porque a probabilidade de acertar a quina

no segundo caso em relação ao primeiro é, aproximada-

mente

a) 11/2 vez menor. b) 21/2 vezes menor.

c) 4 vezes menor. d) 9 vezes menor

e) 14 vezes menor.

74. #C10Q74 UNICAMP :: 2a FASE
Considere o conjunto dos d́ıgitos {1,2,3,. . . ,9} e forme com

eles números de nove algarismos distintos.

a) Quantos desses números são pares?

b) Escolhendo-se ao acaso um dos números do item (a),

qual a probabilidade de que este número tenha exa-

tamente dois d́ıgitos ı́mpares juntos?

75. #C10Q75 UFMG
Considere os conjuntos:

P =
¶
2,3,5,7,11,13,17,19

©
e

Q =
¶
23,29,31,37,41,43

©
a) Determine o número total de produtos distintos de seis

fatores distintos, que podem ser obtidos escolhendo-

se três fatores entre os elementos do conjunto P e três

fatores entre os elementos do conjunto Q.

b) Determine quantos dos produtos obtidos no item a)

são diviśıveis, pelo menos, por um dos números 2 ou

29.

76. #C10Q76 AFA
Lançando-se 4 dados, sucessivamente, o número de

maneiras de se obter soma 7 é:

a) 20 b) 24 c) 72 d) 216

77. #C10Q77 E IME
O sistema de segurança de uma casa utiliza um teclado

numérico, conforme ilustrado na figura. Um ladrão observa

de longe e percebe que:

• A senha utilizada possui 4 d́ıgitos.

• O primeiro e o último d́ıgitos

encontram-se numa mesma li-

nha.

• O segundo e o terceiro d́ıgitos

encontram-se na linha imediata-

mente superior.

Calcule o número de senhas que deverão ser experimenta-

das pelo ladrão para que com certeza ele consiga entrar

na casa.

anotações
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exerć ic ios avançados

78. #C10Q78 IME

É dado um tabuleiro quadrado 4×4. Deseja-se atingir o qua-

drado inferior direito a partir do quadrado superior esquerdo.

Os movimentos permitidos são os representados pelas setas:

De quantas maneiras isto é posśıvel?

79. #C10Q79
Dulce estuda na escola que fica na outra ponta do bairro.

Rapidamente descobriu que tinha muitas maneiras diferen-

tes de chegar à escola, seguindo sempre por um dos ca-

minhos mais curtos. Quantos são os caminhos posśıveis, de

acordo com o mapa abaixo?

80. #C10Q80 UFES 2010
Três casais devem sentar-se em 8 poltronas de uma fileira

de um cinema. Calcule de quantas maneiras eles podem

sentar-se nas poltronas:

a) de modo arbitrário, sem restrições;

b) de modo que cada casal fique junto;

c) de modo que todos os homens fiquem à esquerda

ou todas os homens fiquem à direita de todas as mu-

lheres.

81. #C10Q81 ITA 81
Se p1,p2,. . . ,pn forem fatores primos de um número inteiro

positivo p e se p = p s 1
1 ·p

s 2
2 · . . . ·p s n

n , então o número de

divisores positivos de p será:

a) s1 + s2 + . . . + sn

b) s1 · s2 · . . . · sn

c) s1 · s2 · . . . · sn − 1
d) (s1 + 1) · (s2 + 1) · . . . · (sn + 1) − 1
e) (s1 + 1) · (s2 + 1) · . . . · (sn + 1)

82. #C10Q82 ITA
O número de soluções inteiras e não negativas da equação

x + y + z + w = 5 é:

a) 36 b) 48 c) 52 d) 54 e) 56

83. #C10Q83
Dada a equação x + y + z = 20:

a) Quantas são as soluções inteiras positivas?

b) Quantas são as soluções inteiras não-negativas?

84. #C10Q84
Na entrada da casa de Miguel há uma escada com 10
degraus. Cada vez que entra em casa, Miguel avaça pelas

escadas subindo um ou dois degraus em cada passada. De

quantas maneiras diferentes pode Miguel subir as escadas?

85. #C10Q85 FGV 2015
Um sistema de código de barras tem extensão de 13 cm, e é

composto por barras alternadas de cor branca ou preta, co-

meçando e terminando sempre por uma barra preta. Cada

barra (branca ou preta) mede 1 ou 2 cm. A figura indica

uma possibilidade de código nesse sistema. A leitura de

código no sistema sempre é feita da esquerda para a di-

reita.

a) Pinte, em cada um dos dois conjuntos de barras indi-

cadas a seguir, um código desse sistema que atenda

à condição solicitada logo abaixo das barras.

b) Calcule o total de códigos diferentes que podem ser

formados nesse sistema.
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sugestões

12. Permutar as pessoas.

13. Permutar os livros.

14. Permutar as letras.

15. Utilizar o Prinćıpio Multiplicativo.

16. Utilizar o Prinćıpio Multiplicativo.

17. Fixar a primeira letra e utilizar o Prinćıpio Multiplicativo.

18. Utilizar o Prinćıpio Multiplicativo.

19. Alocar os livros em blocos e permutar tanto os blocos como os

livros.

20. Utilizar Permutação Circular.

21. Utilizar Permutação Circular.

22. Utilizar Combinação.

23. Utilizar Combinação.

24.
a) Para um segmento de reta, deve-se escolher dois pontos dis-

tintos.

b) Para uma reta, deve-se escolher dois pontos distintos e não

alinhados. Lembrar que r e s são retas que devem ser con-

sideradas.

c) Para formar um triângulo, basta escolher três pontos não ali-

nhados (não colineares).

d) Para formar um quadrilátero, basta escolher quatro pontos

distintos, sendo que eles não devem estar alinhados três a

três.

25. Utilizar Combinação.

26. Utilizar Combinação.

27. Utilizar o Prinćıpio Multiplicativo.

28. Utilizar o Prinćıpio Multiplicativo.

29. Utilizar o Prinćıpio Multiplicativo.

30. Utilizar o Prinćıpio Multiplicativo.

31. Utilizar o prinćıpio multiplicativo, levando em consideração que

cada carta tem 3 possibilidades de ser entregue.

32. Utilizar o Prinćıpio Multiplicativo.

33. Utilizar permutação, notando que existe repetição de frutas.

34. Podem ser escolhidos grupos com 1,2,. . . ,8 pessoas. Para efetuar

essa soma, utilizar as relações do Triângulo de Pascal.

35. Para indicar uma casa branca e uma casa preta, deve-se escolher

uma casa branca e escolher uma casa preta. Para indicar duas casas

independentes das cores, basta escolher duas casas (dentre as 64
do tabuleiro).

36. Considerar as (duas) disposições posśıveis e, em seguida, permutar

as pessoas em seus posśıveis assentos.

37. Considerar as duas letras juntas como um único caractere. Em se-

guida, permutar todos os caracteres, a fim de encontrar os anagramas

posśıveis nessas condições.

38. Calcular todas as posśıveis ordens que as músicas podem assumir.

Para cada ordem um dia será necessário.

39. Utilizar o Prinćıpio da Simetria para encontrar a posição do número

em questão, dividindo os números que começam por 1, por 2, e assim

sucessivamente.

40. Deve-se escolher dois estudantes entre h1, h2, h3, h4, h5, h6, e

outros dois estudantes entre h8, h9, h10.

41. Para escolher, usa-se a combinação. Lembrar que o conectivo

lógico "e" deve ser traduzido por uma multiplicação.

42. Utilizar o Prinćıpio da Simetria para encontrar os valores de x e

y .

43. Aplicar o modelo barra-bola.

44. Dividir em casos diferentes para a primeira letra, calculando quan-

tos casos começam com a letra A, quantos começam com a letra

P, e assim por diante.

45. Aplicar permutação circular.

46. A condição enunciada exige que homens e mulheres estejam

intercalados. A partir disso, considerar todas as filas que começam

por um homem e todas as filas que se iniciam por uma mulher.

47. Utilizar o método subtrativo: o caso indesejado é aquele em que

as cinco vogais aparecem juntas.

48. Agrupá-las em único bloco, permutar os blocos e permutar inter-

namente o bloco das mulheres.

49. Utilizar a ideia de combinação: para compor uma reta, são ne-

cessários escolher tão somente dois pontos distintos. Para formar um

triângulo, faz-se necessário escolher três pontos distintos.

50. No primeiro item, basta escolher 7 empresas dentre as 10 dis-

pońıveis. No segundo, coloca-se R e S no grupo e escolher, entre as

8 restantes, 5 para completar o grupo.

51. Deve-se permutar seis elementos, observando que ocorrem

repetições.

52. Devemos permutar os nove algarismos, notando que há

repetições.

53. No primeiro item, utilizar o prinćıpio multiplicativo. Atentar para o

fato de que um número não inicia pelo d́ıgito zero. No segundo item,

escrever todos os números de 1 a 9 sequencialmente, e pereceber

que para quaisquer 4 d́ıgitos retirados, obtém-se um número com 5
algarismos distintos dispostos em ordem crescente.

54. Para formar um grupo, deve-se escolher determinado número de

pessoas. Pode ser útil lembrar que o conectivo "e" remete a uma

multiplicação.

55. Utilizar o prinćıpio multiplicativo em todas as situações posśıveis:

QF ou FM ou MQ.

56. Calcular quantos são os trios posśıveis; subtrair os casos que não

formam triângulos (pontos colineares).

57. O valor de uma aposta é diretamente proporcional à quantidade

de quadras (conjunto de 4 números) que podem ser formadas. Para

formar uma quadra, deve-se escolher 4 dezenas.

58. Utilizar combinação, uma vez que o enunciado remete a uma

escolha.

59. Um cubo possui 8 vértices. Para compor uma reta, basta que

sejam escolhidos dois pontos.

60. Existem dois tipos de grupos que interessam: os que incluem Andréia

e mais 6 outros participantes (excluem-se os grupos envolvendo Ma-

noel ou Alberto); e os grupos que não incluem Andréia, ou seja,

qualquer subconjunto formado a partir dos outros 8 alunos.

61. Para que a soma seja um número ı́mpar, é necessário que todas

sejam ı́mpares ou um ı́mpar e dois pares.

62. Para um dominó, só existe uma peça do tipo (a ; b ), com a , b .

Isso significa que o par (b ; a ) é considerado igual ao par (a ; b ),

isto é: a ordem dos elementos não é relevante. Para encontrar o

total de peças deste dominó, pode ser útil dividi-las em dois tipos:

(a ; b ), com a , b , e (c ; c ).

63. Para que o produto de três números seja negativo, devemos

escolher dois positivos e um negativo ou três negativos. Pode ser

útil lembrar que o conectivo "ou"remete a uma adição.

64. Para multiplicar n números, basta escolhê-los. Notar que, neste

caso, podem ser escolhidos 2, 3, 4 ou 5 números.

65. Três números têm soma par se os três são pares ou se dois são

ı́mpares e um é par.

66. Para formar um triângulo, deve-se escolher três pontos distintos e

não alinhados. Nesse caso, o método subtrativo pode ser útil: deve-se

descontar do total os casos em que os três pontos estão alinhados.

67. Para um aperto de mão, basta escolher duas pessoas. Dentre

todos os apertos de mão, excluir aqueles entre as 70% restantes (21
mulheres).

68. Considerar todas as possibilidades: três produtos de limpeza e um

alimento não perećıvel; dois produtos de limpeza e dois alimentos não

perećıveis; um produto de limpeza e três alimentos não perećıveis.

Pode ser útil lembrar que o conectivo "e"remete a uma multiplicação

e que o conectivo "ou" remete a uma adição.

69. Utilizar o conceito de combinação para escolher 5 números dentre

os 80 dispońıveis.

70. Três números têm soma par se os três são pares ou se dois são

ı́mpares e um é par. Pode ser útil lembrar que |x | < a é equivalente

a −a < x < a .

71. Se A, B e C são as empresas envolvidas no contrato, deve-se con-

siderar as três possibilidades de contratá-las (AABC, ABBC ou ABCC),

bem como suas respectivas permutações.

72. Considerar o total de escolhas posśıveis para um śındico e para

quatro membros do conselho fiscal.

73. Calcular quantas quinas existem dentre 9 números. Após, calcu-

lar quantas quinas existem entre 6 números e multiplicar o resultado

por 84. Comparar. Pode ser útil lembrar que a notação a b /c é

equivalente a a + b /c .
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74.
a) Um número par é aquele cujo algarismo das unidades é par.

Outro caminho posśıvel é pensar no Prinćıpio da Simetria.

b) Considerar dois d́ıgitos ı́mpares juntos como um único caracter

e permutar as disposições posśıveis. A probabilidade pedida

será uma razão entre a quantidade de números pares com

dois d́ıgitos ı́mpares e o total de números pares (encontrado

no item anterior).

75.
a) Utilizar combinação para encontrar o total de maneiras que

se pode escolher três fatores de P e três fatores de Q.

b) Um número diviśıvel por 2 contém o fator 2 em sua com-

posição. Analogamente, um número diviśıvel por 29 contém

o fator 29 em sua composição. Com essas informações, é

posśıvel encontrar o total de produtos diviśıveis por 2 e o to-

tal de produtos diviśıveis por 29. Pode ser útil lembrar que

n (A ∪ B) = n (A) + n (B) − n (A ∩ B).

76. Considerar todos os casos em que quatro números somam 7: 1114
(e permutações), 1123 (e permutações), e assim por diante. Utilizar

o modelo de pontuação pode facilitar a resolução.

77. Perceber que o primeiro e último d́ıgitos não podem estar na

primeira linha. Repetições são permitidas.

78. Calcular, separadamente, o total de maneiras de percorrer o ta-

buleiro nos seguintes casos: HHHVVV, DHHVV, DDHV e DDD.

79. Denotar por P e Q os pontos que conectam as duas regiões. Para

que a travessia ocorra, Dulce deve passar por P, por Q ou por ambos.

Usar n (P ∪ Q) = n (P) + n (Q) − n (P ∩ Q).

80. Utilizar conceitos de permutação, observando que sempre há duas

poltronas vazias.

81. Recorrer ao algoritmo para a obtenção da quantidade de divisores

naturais de um número.

82. Utilizar o modelo de pontuação (combinação com repetição).

83. Utilizar o modelo de pontuação (combinação com repetição).

84. Dividir em casos: (2,2,2,2,2), (2,2,2,2,1,1), etc. Após, utilizar

permutação com repetição para cada caso.

85. As cores sempre vão se alternar entre preto e branco, e é

necessário se a barra vai ser simples (1) ou dupla (2). Assim,

basta quebrar em casos posśıveis e permutar, como 2,2,2,2,2,2,1
ou 2,2,2,2,1,1,1,1,1. Atentar ao fato de que o número de elemen-

tos deve ser ı́mpar, o que vai assegurar que as barras das extremidades

tenham a mesma cor.

anotações
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programação − intens ivo

Aulas com 3h de duração divididas em dois encontros de 1h30

cada. Os eventos ao vivo ocorrem às 16h de segunda-feira

(parte A) e às 16h de terça-feira (parte B). As gravações ficam

dispońıveis no site da Base2 por 30 dias.

lista tema parte a parte b

01 matemática financeira e porcentagem 02/AGO 03/AGO

02 funções i 09/AGO 10/AGO

03 funções ii 16/AGO 17/AGO

04 trigonometria 23/AGO 24/AGO

05 sequências numéricas 30/AGO 31/AGO

06 exponencial e logaritmo 06/SET 07/SET

07 geometria plana i 13/SET 14/SET

08 geometria plana ii 20/SET 21/SET

09 geometria plana iii 27/SET 28/SET

10 t́ecnicas de contagem 04/OUT 05/OUT

11 probabilidade 11/OUT 12/OUT

12 geometria espacial i 18/OUT 19/OUT

13 geometria espacial ii 25/OUT 26/OUT

14 estat́istica e álgebra linear i 01/NOV 02/NOV

15 álgebra linear ii 08/NOV 09/NOV

16 geometria anaĺitica 15/NOV 16/NOV

17 números complexos e polinômios 22/NOV 23/NOV

18 exerćicios i 29/NOV 30/NOV

19 exerćicios ii 06/DEZ 07/DEZ

gabarito − discurs ivas

9. a) 680 b) 130918

10. a) 924 b) 2048 c) 1536

11. 15

12. 120

13. 6

14. 24

15. 3125

16. 120

17. (n − 1)!

18. a) 9! b) 8! c) 7! d) 6! e) 3 ·8! f) 3!6! g) 18 ·7!

19. 4!2!5!4! = 138240

20. 24

21. 24

22. 56

23. 4950

24. a) 120 b) 65 c) 441 d) 756

25. a) 3150 b) 1001 c) 364 d) 16384

26. 20

27. 17576

28. 175760000

29. a) 10 b) 90 c) 900 d) 81

e) 648 f) 4536 g) 100 h) 450

30. a) 3584 b) 1470

31. 729

32. 340

33. 10

34. 255

35. 1024 e 2016

50. a) 120 b) 56

52. 1260

53. a) 27216 b)
1

216

65. 2030 maneiras.

74. a) 4 ·8! b)
1
14

75. a) 1120 b) 770

77. 171

78. 63

79. 550

80. a) 20160 b) 480 c) 2016

83. a) 231 b) 171

84. 89

85. a) ilustração b) 189
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marcador de progresso

1 2 3 4E 5 6 7 8E 9 10

11E 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38E 39 40

41E 42 43 44E 45 46 47 48E 49 50

51 52 53E 54 55E 56E 57 58 59 60E

61E 62 63 64 65 66 67E 68 69 70

71 72 73E 74 75 76 77E 78 79 80

81 82 83 84 85

O śımbolo E denota uma questão da tarefa mı́nima, que deve

ter prioridade em suas atividades.

gabarito − testes

1. C 2. E 3. D 4. B 5. D
6. D 7. E 8. D 9. • 10. •

11. • 12. • 13. • 14. • 15. •
16. • 17. • 18. • 19. • 20. •
21. • 22. • 23. • 24. • 25. •
26. • 27. • 28. • 29. • 30. •
31. • 32. • 33. • 34. • 35. •
36. D 37. D 38. E 39. D 40. D
41. B 42. A 43. E 44. E 45. C
46. E 47. C 48. A 49. E 50. •
51. A 52. • 53. • 54. D 55. D
56. B 57. B 58. A 59. E 60. A
61. C 62. B 63. A 64. D 65. •
66. A 67. C 68. E 69. D 70. B
71. C 72. E 73. C 74. • 75. •
76. A 77. • 78. • 79. • 80. •
81. E 82. E 83. • 84. • 85. •

anotações

revisão − primeira fase

Parte A: 3a feira, das 18h20 às 19h50

Parte B: 4a feira, das 18h20 às 19h50

intens ivo

Parte A: 2a feira, das 16h00 às 17h30

Parte B: 3a feira, das 16h00 às 17h30

revisão enem

Turma 5N: 5a feira, das 18h20 às 20h20

plantões de dúvidas

Os plantões são online (via Telegram) e ocorrem nos

seguintes dias e horários:

3a feira: das 14h00 às 18h00 [ indiv idual]
5a feira: das 15h30 às 19h00 [ indiv idual]
6a feira: das 16h00 às 19h00 [ indiv idual]

notas de aula

Não se preocupe em copiar conteúdos durante a aula,

pois as anotações são disponibilizadas no drive da Base2.

Acesse http://base2.online/drive

grupo de dúvidas

Há um grupo no WhatsApp destinado à discussão de

dúvidas na resolução dos exerćıcios. Solicite o ingresso

através de nossos canais de atendimento.

Não deixe de ingressar no grupo de dúvidas. Além das

resoluções de exerćıcios, conteúdos extras, complementos

de aula e interação durante os eventos ao vivo ocorrem por

este canal. Solicite o acesso na secretaria.

Matemát ica e Redação para Vest ibular

¡ base2ensino

¡ mat.base2

� 11 4444-4443

Q contato@base2.online

® http://base2.online


