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1. (Unicamp)  O número mínimo de pessoas que deve haver em um grupo para que possamos 
garantir que nele há pelo menos três pessoas nascidas no mesmo dia da semana é igual a  
a) 21.     
b) 20.     
c) 15.     
d) 14.     
   
2. (Upe)  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    
   
3. (Upe)  A seguir, temos o fatorial de alguns números.  
 

1! 1 2! 2 1 3! 3 2 1 4! 4 3 2 1           

 
Considere o astronômico resultado de 2013! Quanto vale a soma dos seus três últimos 
algarismos?   
a) 0     
b) 6     
c) 13     
d) 20     
e) 21    
   
4. (Ucs)  Em uma prova, as seis primeiras questões eram do tipo C/E, em que o candidato 
devia optar entre certo ou errado para sua resposta. Nas outras quatro questões, o candidato 
devia escolher, entre três alternativas, a verdadeira.  
Quantas sequências de respostas são possíveis na resolução da prova?  

a)  
2

6 2     

b)    6 2 4 3       

c) 2 36 4     

d) 2 310      

e) 6 42 3     
   
5. (Uepa)  Um profissional de design de interiores precisa planejar as cores que serão 
utilizadas em quatro paredes de uma casa, para isso possui seis cores diferentes de tinta. O 
número de maneiras diferentes que esse profissional poderá utilizar as seis cores nas paredes, 
sabendo-se que somente utilizará uma cor em cada parede, é:  
a) 24    
b) 30    
c) 120    
d) 360    
e) 400    
   
6. (Uepb)  Com os números naturais n, 1 n 9  , o total de números inteiros que podemos 
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obter com três algarismos distintos, não divisíveis por 5, é:  
a) 448    
b) 446    
c) 444    
d) 348    
e) 346    
   
7. (Unisinos)  Num restaurante, são oferecidos 4 tipos de carne, 5 tipos de massa, 8 tipos de 
salada e 6 tipos de sobremesa. De quantas maneiras diferentes podemos escolher uma 
refeição composta por 1 carne, 1 massa, 1 salada e 1 sobremesa?  
a) 23.    
b) 24.    
c) 401.    
d) 572.    
e) 960.    
   
8. (Ufjf)  Uma empresa escolherá um chefe para cada uma de suas repartições A e B. Cada 
chefe deve ser escolhido entre os funcionários das respectivas repartições e não devem ser 
ambos do mesmo sexo. 
Abaixo é apresentado o quadro de funcionários das repartições A e B. 
 

FUNCIONÁRIOS 
REPARTIÇÕES 

A B 

Mulheres 4 7 

Homens 6 3 

 
De quantas maneiras é possível ocupar esses dois cargos?  
a) 12.    
b) 24.    
c) 42.    
d) 54.    
e) 72.    
   
9. (Mackenzie)  Os vértices de um cubo são pintados de azul ou de vermelho. A pintura dos 
vértices é feita de modo que cada aresta do cubo tenha pelo menos uma de suas extremidades 
pintada de vermelho. 
O menor número possível de vértices pintados de vermelho nesse cubo é  
a) 2    
b) 3    
c) 4    
d) 6    
e) 8    
   
10. (Pucrs)  Uma melodia é uma sequência de notas musicais. Para compor um trecho de três 

notas musicais sem repeti-las, um músico pode utilizar as sete notas que existem na escala 

musical. O número de melodias diferentes possíveis de serem escritas é:  

a) 3    
b) 21    
c) 35    
d) 210    
e) 5040    
   
11. (Uerj)  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 
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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    
   
12. (Ucs)  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    
   
13. (Uepa)  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.     
   
14. (Fgv)  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)     

   
15. (Ufsm)  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.  
 

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

10!

4!6!
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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.     
   
16. (Upe)  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!    
   
17. (Unioeste)  Quantas palavras podemos formar, independente se tenham sentido ou não, 
com as 9 letras da palavra BORBOLETA?  
a) 81 440.    
b) 90 720.    
c) 362 880.    
d) 358 140.    
e) 181 440.    
   
18. (Uemg)  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.    
   
19. (Pucrj)  Em uma sorveteria há sorvetes nos sabores morango, chocolate, creme e flocos. 
De quantas maneiras podemos montar uma casquinha com duas bolas nessa sorveteria?  
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a) 10 maneiras    
b) 9 maneiras    
c) 8 maneiras    
d) 7 maneiras    
e) 6 maneiras    
   
20. (Upe)  Em uma turma de um curso de espanhol, três pessoas pretendem fazer intercâmbio 
no Chile, e sete na Espanha. Dentre essas dez pessoas, foram escolhidas duas para uma 
entrevista que sorteará bolsas de estudo no exterior. A probabilidade de essas duas pessoas 
escolhidas pertencerem ao grupo das que pretendem fazer intercâmbio no Chile é  
a) 1/5    
b) 1/15    
c) 1/45    
d) 3/10    
e) 3/7    
   
21. (Udesc)  Uma turma de 25 alunos precisa escolher 6 representantes. Sabe-se que 28% dos 
alunos desta turma são mulheres, e que os representantes escolhidos devem ser 3 homens e 3 
mulheres. Assim, o número de possibilidades para esta escolha é:  
a) 28560    
b) 851    
c) 13800    
d) 1028160    
e) 5106    
   
22. (Pucrj)  Em uma sorveteria, há sorvetes nos sabores morango, chocolate, creme e flocos. 
De quantas maneiras podemos montar uma casquinha, com dois sabores diferentes, nessa 
sorveteria?  
a) 6 maneiras    
b) 7 maneiras    
c) 8 maneiras    
d) 9 maneiras    
e) 10 maneiras    
   
23. (Ufsm)  As doenças cardiovasculares aparecem em primeiro lugar entre as causas de 
morte no Brasil. As cirurgias cardíacas são alternativas bastante eficazes no tratamento dessas 
doenças. 
Supõe-se que um hospital dispõe de 5 médicos cardiologistas, 2 médicos anestesistas e 6 
instrumentadores que fazem parte do grupo de profissionais habilitados para realizar cirurgias 
cardíacas. 
Quantas equipes diferentes podem ser formadas com 3 cardiologistas, 1 anestesista e 4 
instrumentadores?  
a) 200.    
b) 300.    
c) 600.    
d) 720.    
e) 1.200.    
   
24. (Pucrs)  Para a escolha de um júri popular formado por 21 pessoas, o juiz-presidente de 
uma determinada Comarca dispõe de uma listagem com nomes de trinta homens e de vinte 
mulheres. O número de possibilidades de formar um júri popular composto por exatamente 15 
homens é  

a) 15 6
30 20C C     

b) 15 6
30 20A A     

c) 15 6
30 20C C     
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d) 15 6
30 20A A     

e) 21
50C     

   
25. (Uern)  Numa lanchonete são vendidos sucos de 8 sabores diferentes, sendo que 3 são de 
frutas cítricas e os demais de frutas silvestres. De quantas maneiras pode-se escolher 3 sucos 
de sabores diferentes, sendo que pelo menos 2 deles sejam de frutas silvestres?  
a) 40     
b) 55    
c) 72     
d) 85    
   
26. (Ucs)  Um professor apresenta 10 questões, das quais os seus alunos poderão escolher 8 
para serem respondidas. De quantas maneiras diferentes um aluno pode escolher as 8 
questões?  
a) 90    
b) 80    
c) 45    
d) 40    
e) 8    
   
27. (Uepb)  A solução da equação n,3 n,2A 4 A   é  

a) 3    
b) 4    
c) 8    
d) 6    
e) 5    
   
28. (Unesp)  Em um jogo lotérico, com 40 dezenas distintas e possíveis de serem escolhidas 
para aposta, são sorteadas 4 dezenas e o ganhador do prêmio maior deve acertar todas elas. 

Se a aposta mínima, 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 .    

   
29. (Ifsul)  Sendo 15 pontos distintos pertencentes a uma circunferência, o número de retas, 
distintas, determinadas por esses pontos, é  
a) 14    
b) 91    
c) 105    
d) 210    
   
30. (Enem 2ª aplicação)  Considere que um professor de arqueologia tenha obtido recursos 
para visitar 5 museus, sendo 3 deles no Brasil e 2 fora do país. Ele decidiu restringir sua 
escolha aos museus nacionais e internacionais relacionados na tabela a seguir. 
 

Museus nacionais Museus internacionais 

Masp — São Paulo Louvre — Paris 

MAM — São Paulo Prado — Madri 

Ipiranga — São Paulo British Museum — Londres 

Imperial — Petrópolis Metropolitan — Nova York 
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De acordo com os recursos obtidos, de quantas maneiras diferentes esse professor pode 
escolher os 5 museus para visitar?  
a) 6    
b) 8    
c) 20    
d) 24    
e) 36    
   
31. (Enem)  Doze times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura 

do torneio foi escolhido da seguinte forma: primeiro foram sorteados 4 times para compor o 

Grupo A. Em seguida, entre os times do Grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo 

de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo, e o segundo 

seria o time visitante. 

 

A quantidade total de escolhas possíveis para o Grupo A e a quantidade total de escolhas dos 

times do jogo de abertura podem ser calculadas através de  

a) uma combinação e um arranjo, respectivamente.    
b) um arranjo e uma combinação, respectivamente.    
c) um arranjo e uma permutação, respectivamente.    
d) duas combinações.    
e) dois arranjos.    
   
32. (Enem)  Estima-se que haja, no Acre, 209  espécies de mamíferos, distribuídas conforme a 

tabela a seguir. 

 

grupos taxonômicos número de espécies 

Artiodáctilos 4 

Carnívoros 18 

Cetáceos 2 

Quirópteros 103 

Lagomorfos 1 

Marsupiais 16 

Perissodáctilos 1 

Primatas 20 

Roedores 33 

Sirênios 1 

Edentados 10 

Total 209 

T & C Amazônia, ano 1, n.º 3, dez./2003. 

 

Deseja-se realizar um estudo comparativo entre três dessas espécies de mamíferos - uma do 

grupo Cetáceos, outra do grupo Primatas e a terceira do grupo Roedores. 

O número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse 

estudo é igual a  

a) 1.320.     
b) 2.090.     
c) 5.845.     
d) 6.600.     
e) 7.245.     
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [C] 
 
Resposta da questão 2: 
 [D] 
 
Resposta da questão 3: 
 [A] 
 
Resposta da questão 4: 
 [E] 
 
Resposta da questão 5: 
 [D]  
 
Resposta da questão 6: 
 [A] 
 
Resposta da questão 7: 
 [E] 
 
Resposta da questão 8: 
 [D] 
 
Resposta da questão 9: 
 [C] 
 
Resposta da questão 10: 
 [D] 
 
Resposta da questão 11: 
 [B] 
 
Resposta da questão 12: 
 [C] 
 
Resposta da questão 13: 
 [A] 
 
Resposta da questão 14: 
 [C] 
 
Resposta da questão 15: 
 [D] 
 
Resposta da questão 16: 
 [B] 
 
Resposta da questão 17: 
 [B] 
 
Resposta da questão 18: 

 [D] 

 

Resposta da questão 19: 
 [A] 
 
Resposta da questão 20: 
 [B]  
 
Resposta da questão 21: 
 [A] 
 
Resposta da questão 22: 
 [A]  
 
Resposta da questão 23: 
 [B] 
 
Resposta da questão 24: 
 [A] 
 
Resposta da questão 25: 
 [A] 
 
Resposta da questão 26: 
 [C] 
 
Resposta da questão 27: 
 [D] 
 
Resposta da questão 28: 
 [B] 
 
Resposta da questão 29: 
 [C] 
 
Resposta da questão 30: 
 [D] 
 
Resposta da questão 31: 
 [A] 
 
Resposta da questão 32: 
 [A] 
 

 


