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1. (Imed 2016)  O número de candidatos inscritos para realização do último vestibular de verão, 
em um determinado curso, corresponde ao número de anagramas da palavra VESTIBULAR 
que começam por VE e terminam por AR. Esse número é igual a:  
a) 120.     
b) 240.     
c) 360.     
d) 540.     
e) 720.     
   
2. (Uerj 2015)  Uma criança ganhou seis picolés de três sabores diferentes: baunilha, morango 
e chocolate, representados, respectivamente, pelas letras B, M e C. De segunda a sábado, a 
criança consome um único picolé por dia, formando uma sequência de consumo dos sabores. 
Observe estas sequências, que correspondem a diferentes modos de consumo: 
 

(B, B, M, C, M, C)  ou (B, M, M, C, B, C)  ou (C, M, M, B, B, C)  

 
O número total de modos distintos de consumir os picolés equivale a:  
a) 6    
b) 90    
c) 180    
d) 720    
   
3. (Pucrs 2015)  Um fotógrafo foi contratado para tirar fotos de uma família composta por pai, 
mãe e quatro filhos. Organizou as pessoas lado a lado e colocou os filhos entre os pais. 
Mantida essa configuração, o número de formas em que poderão se posicionar para a foto é  
a) 4     
b) 6     
c) 24     
d) 36     
e) 48     
   
4. (Fgv 2014)  Uma senha de internet é constituída de seis letras e quatro algarismos em que a 

ordem é levada em consideração. Eis uma senha possível:  

Quantas senhas diferentes podem ser formadas com quatro letras “a”, duas letras “b” e quatro 
algarismos iguais a 7?  
a) 10!    
b) 2 520    
c) 3 150    
d) 6 300    

e)     

   
5. (Ufsm 2014)  Para cuidar da saúde, muitas pessoas buscam atendimento em cidades 
maiores onde há centros médicos especializados e hospitais mais equipados. Muitas vezes, o 
transporte até essas cidades é feito por vans disponibilizadas pelas prefeituras.  
 
Em uma van com 10 assentos, viajarão 9 passageiros e o motorista. De quantos modos 
distintos os 9 passageiros podem ocupar suas poltronas na van?   
a) 4.032.     
b) 36.288.     
c) 40.320.     
d) 362.880.     
e) 403.200.     

(a, a, b, 7, 7, b, a, 7, a, 7).

10!

4!6!
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6. (Ucs 2014)  Rose não anotou o número de celular que seu novo amigo lhe informou. Agora 
ela tem dúvidas em relação aos últimos quatro dígitos. Sabe quais são os dígitos, porém não 
sabe a ordem em que eles aparecem no número do telefone. 
Quantas são as diferentes possibilidades para a ordem desses quatros dígitos?  
a) 8    
b) 16    
c) 24    
d) 36    
e) 120    
   
7. (Upe 2014)  Na comemoração de suas Bodas de Ouro, Sr. Manuel e D. Joaquina resolveram 
registrar o encontro com seus familiares através de fotos. Uma delas sugerida pela família foi 
dos avós com seus 8 netos. Por sugestão do fotógrafo, na organização para a foto, todos os 
netos deveriam ficar entre os seus avós.  
De quantos modos distintos Sr. Manuel e D. Joaquina podem posar para essa foto com os 
seus netos?   
a) 100     
b) 800     
c) 40 320     
d) 80 640    
e) 3 628 800    
   
8. (Uepa 2014)  Um jovem descobriu que o aplicativo de seu celular edita fotos, possibilitando 
diversas formas de composição, dentre elas, aplicar texturas, aplicar molduras e mudar a cor 
da foto. Considerando que esse aplicativo dispõe de 5 modelos de texturas, 6 tipos de 
molduras e 4 possibilidades de mudar a cor da foto, o número de maneiras que esse jovem 
pode fazer uma composição com 4 fotos distintas, utilizando apenas os recursos citados, para 
publicá-las nas redes sociais, conforme ilustração abaixo, é: 
 

  

a) 424 120 .     

b) 4120 .     
c) 24 120.     
d) 4 120.     
e) 120.     
   
9. (Upe 2013)  Seguindo a etiqueta japonesa, um restaurante tipicamente oriental solicita aos 
seus clientes que retirem seus calçados na entrada do estabelecimento. Em certa noite, 6 
pares de sapato e 2 pares de sandálias, todos distintos, estavam dispostos na entrada do 
restaurante, em duas fileiras com quatro pares de calçados cada uma. Se esses pares de 
calçados forem organizados nessas fileiras de tal forma que as sandálias devam ocupar as 
extremidades da primeira fila, de quantas formas diferentes podem-se organizar esses 
calçados nas duas fileiras?  
a) 6!    
b) 2 . 6!    
c) 4 . 6!     
d) 6 . 6!    
e) 8!    
   
10. (Unioeste 2012)  Quantas palavras podemos formar, independente se tenham sentido ou 
não, com as 9 letras da palavra BORBOLETA?  
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a) 81 440.    
b) 90 720.    
c) 362 880.    
d) 358 140.    
e) 181 440.    
   
11. (Uemg 2010)  Observe a tirinha de quadrinhos, a seguir: 

 

 
 
A Mônica desafia seus amigos, numa brincadeira de “cabo de guerra”.  

 

Supondo que a posição da Mônica pode ser substituída por qualquer um de seus amigos, e 

que ela pode ocupar o outro lado, junto com os demais, mantendo-se em qualquer posição, o 

número de maneiras distintas que podem ocorrer nessa brincadeira será igual a  
a) 60.    
b) 150.    
c) 600.    
d) 120.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [E] 
 
Permutando as letras S, T, I, B, U, L, temos, uma permutação simples: 

6P 6! 6.5.4.3.2.1 720

VE _ _ _ _ _ _ AR

  

   

 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
Sabendo que a criança ganhou dois picolés de cada sabor, tem-se que o resultado pedido é 
dado por 
 

(2, 2, 2)
6

6!
P 90.

2! 2! 2!
 

 
   

 
Resposta da questão 3: 
 [E] 
 

Há 2  possibilidades para o posicionamento dos pais e 4P 4! 24   modos de posicionar os 

filhos. Desse modo, pelo Princípio Multiplicativo, segue que o resultado é 2 24 48.     
 
Resposta da questão 4: 
 [C] 
 
O resultado é dado por 
 

   

 
Resposta da questão 5: 
 [D] 
 
Devemos distribuir 9 pessoas para nove lugares distintos, temos então uma permutação de 
nove elementos: 

P9 = 9! = 9 8 7 6 5 4 3 2 1        362880.   
 
Resposta da questão 6: 
 [C] 
 

O número de possibilidades para a ordem dos quatros dígitos é dado por 4P 4! 24.     

 
Resposta da questão 7: 
 [D] 
 

Supondo que todos aparecerão na foto lado a lado, temos 2  possibilidades para os avós e 

8P 8! 40320   possibilidades para os netos. Portanto, pelo Princípio Fundamental da 

Contagem, existem 2 40320 80640   maneiras distintas de fazer a foto.   
 

(4, 2, 4)
10

10!
P 3150.

4! 2! 4!
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Resposta da questão 8: 
 [A] 
 
Supondo que ao modificar a ordem das fotos obtemos composições distintas, tem-se que o 
número de maneiras possíveis de fazer uma composição é dado por 
 

4 4
4P (5 6 4) 24 120 .        

 
Resposta da questão 9: 
 [B] 
 

Podemos organizar as sandálias de 2!  formas diferentes, e os sapatos podem ser dispostos de 

6!  modos. Portanto, pelo Princípio Fundamental da Contagem, os calçados podem ser 

organizados de 2! 6! 2 6!    formas distintas.   

 
Resposta da questão 10: 
 [B] 
 
Calculando o número de anagramas da palavra BORBOLETA. (Observe que as letras O e B 
parecem duas vezes cada). 
 

2,2
p

9! 9 8 7!
P 18 5040 = 90720

2!.2! 4

 
       

 
Resposta da questão 11: 

 [D] 

 

Cinco crianças para cinco posições. 

P5 = 5! = 120   
 
 


