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1. (Epcar (Afa))  Num acampamento militar, serão instaladas três barracas: I, II e III. Nelas, 
serão alojados 10 soldados, dentre eles o soldado A e o soldado B, de tal maneira que fiquem 
4 soldados na barraca I, 3 na barraca II e 3 na barraca III. 
Se o soldado A deve ficar na barraca I e o soldado B NÃO deve ficar na barraca III, então o 
número de maneiras distintas de distribuí-los é igual a  
a) 560    
b) 1120    
c) 1680    
d) 2240    
   
2. (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.    
   
3. (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    
   
4. (Fuvest)  Vinte times de futebol disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, sendo seis 
deles paulistas. Cada time joga duas vezes contra cada um dos seus adversários. A 
porcentagem de jogos nos quais os dois oponentes são paulistas é  
a) menor que 7%.    
b) maior que 7%, mas menor que 10%.    
c) maior que 10%, mas menor que 13%.    
d) maior que 13%, mas menor que 16%.    
e) maior que 16%.    
   
5. (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!    
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6. (Uerj)  Na ilustração abaixo, as 52 cartas de um baralho estão agrupadas em linhas com 13 
cartas de mesmo naipe e colunas com 4 cartas de mesmo valor. 
 

 
 
Denomina-se quadra a reunião de quatro cartas de mesmo valor. Observe, em um conjunto de 
cinco cartas, um exemplo de quadra: 
 

 
 
O número total de conjuntos distintos de cinco cartas desse baralho que contêm uma quadra é 
igual a:  
a) 624    
b) 676    
c) 715    
d) 720    
   
7. (Unicamp)  Para acomodar a crescente quantidade de veículos, estuda-se mudar as placas, 
atualmente com três letras e quatro algarismos numéricos, para quatro letras e três algarismos 
numéricos, como está ilustrado abaixo. 
 

ABC 1234  ABCD 123 

 
Considere o alfabeto com 26 letras e os algarismos de 0 a 9. O aumento obtido com essa 
modificação em relação ao número máximo de placas em vigor seria  
a) inferior ao dobro.    
b) superior ao dobro e inferior ao triplo.    
c) superior ao triplo e inferior ao quádruplo.    
d) mais que o quádruplo.    
   
8. (Uel)  Os clientes de um banco, ao utilizarem seus cartões nos caixas eletrônicos, digitavam 
uma senha numérica composta por cinco algarismos. Com o intuito de melhorar a segurança 
da utilização desses cartões, o banco solicitou a seus clientes que cadastrassem senhas 
numéricas com seis algarismos. 
Se a segurança for definida pela quantidade de possíveis senhas, em quanto aumentou 
percentualmente a segurança na utilização dos cartões?  
a) 10%    
b) 90%    
c) 100%    
d) 900%    
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e) 1900%    
   
9. (Mackenzie)  Um juiz dispõe de 10 pessoas, das quais somente 4 são advogados, para 
formar um único júri com 7 jurados. O número de formas de compor o júri, com pelo menos um 
advogado é  
a) 70    

b) 47     
c) 120    

d) 74     
e) 140    
   
10. (Uerj)  A tabela abaixo apresenta os critérios adotados por dois países para a formação de 
placas de automóveis. Em ambos os casos, podem ser utilizados quaisquer dos 10 algarismos 
de 0 a 9 e das 26 letras do alfabeto romano. 
 

País Descrição Exemplo de placa 

X 3 letras e 3 algarismos, em qualquer ordem 

 

 
 

Y 
um bloco de 3 letras, em qualquer ordem, 

à esquerda de outro bloco de 4 algarismos, 
também em qualquer ordem 

 

 
 

 
Considere o número máximo de placas distintas que podem ser confeccionadas no país X 

igual a n e no país Y igual a p. A 
n

p
 razão corresponde a:  

a) 1    
b) 2    
c) 3    
d) 6    
   
11. (Fgvrj)  Cinco estudantes param para pernoitar em um hotel à beira da estrada. Há dois 
quartos disponíveis, um com duas camas e outro com três. De quantas maneiras eles podem 
se dividir em dois grupos, um com duas pessoas e outro com três, para se hospedar no hotel?  
a) 80    
b) 40    
c) 20    
d) 10    
e) 5    
   
12. (Udesc)  As frutas são alimentos que não podem faltar na nossa alimentação, pelas suas 
vitaminas e pela energia que nos fornecem. Vera consultou um nutricionista que lhe sugeriu 
uma dieta que incluísse a ingestão de três frutas diariamente, dentre as seguintes opções: 
abacaxi, banana, caqui, laranja, maçã, pera e uva. Suponha que Vera siga rigorosamente a 
sugestão do nutricionista, ingerindo três frutas por dia, sendo pelo menos duas diferentes. 
Então, ela pode montar sua dieta diária, com as opções diferentes de frutas recomendadas, de:  
a) 57 maneiras.    
b) 50 maneiras.    
c) 56 maneiras.    
d) 77 maneiras.    
e) 98 maneiras.    
   
13. (Ufg)  Uma tradicional competição entre 24 times sempre foi organizada em três fases. Na 
primeira fase, os times são divididos em seis grupos de quatro times, em que cada time joga 
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uma vez contra cada time do mesmo grupo. O último colocado de cada grupo é eliminado. Os 
times restantes vão para a segunda fase, na qual não há divisão em grupos e todos os times 
se enfrentam, cada par uma única vez. Os dois times com maior pontuação na segunda fase 
enfrentam-se, na terceira fase, em uma partida final que define o campeão. 
No próximo ano, os times passarão a ser divididos em quatro grupos de seis times, e os dois 
últimos colocados de cada grupo serão eliminados ao final da primeira fase. O restante da 
competição continuará como antes. Nessa nova organização,  
a) o número de partidas da primeira fase diminuirá.    
b) o número de partidas da segunda fase aumentará.    
c) o número total de partidas da competição diminuirá.    
d) o número de partidas que um time precisa disputar para sagrar-se campeão aumentará.    
e) o número de times eliminados na primeira fase diminuirá.    
   
14. (Unioeste)  Um professor disse que já preparou questões para a prova bimestral, e com 
estas questões, pode fazer 255 provas diferentes. Quantas questões ele preparou?  
a) 4.    
b) 7.    
c) 18.    
d) 14.    
e) 8.    
   
15. (Uespi)  De quantas maneiras podemos formar 5 casais (com pessoas de sexos diferentes 
e não ordenados) a partir de um grupo formado por 5 homens e 5 mulheres? Desconsidere a 
ordem dos 5 casais.  
a) 60    
b) 80    
c) 100    
d) 120    
e) 140    
   
16. (Espcex (Aman))  Se todos os anagramas da palavra ESPCEX forem colocados em ordem 
alfabética, a palavra ESPCEX ocupará, nessa ordenação, a posição  
a) 144    
b) 145    
c) 206    
d) 214    
e) 215    
   
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. (Uespi)  De quantas maneiras podemos enfileirar 5 mulheres e 3 homens de tal modo que 
os 3 homens permaneçam juntos?  
a) 8!    
b) 6!    
c) 6!3!    
d) 7!    
e) 9!    
   
19. (Enem)  O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de 
uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos; 
um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da 
brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da 
casa o objeto foi escondido. 
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Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As 
respostas devem ser sempre distintas das anteriores, e um mesmo aluno não pode ser 
sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e 
a brincadeira é encerrada.  
O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há   
a) 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.    
b) 20 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.    
c) 119 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.    
d) 260 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.    
e) 270 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
O início da década de oitenta foi marcado por um estilo que ficou conhecido como new wave. 
Um grande sucesso dessa época foi a música Safety Dance do grupo canadense Men Without 
Hats. No videoclipe da música, ambientado num cenário medieval, um casal dança ao som da 
música e, no refrão “Oh Well the safety dance, ah yes the safety dance”, forma com os braços 
a letra S, inicial de Safety. Essa representação ficou sendo a marca registrada do sucesso 
alcançado. Alguns programas e séries da TV atual apresentaram a sua versão para o Safety 
Dance. Nas figuras a seguir, estão representadas a versão original, a versão da série animada 
Uma família da pesada e a versão da série Glee. 
 

  
 
 
20. (Ufsm)  Na versão da série Glee do Safety Dance, um grupo de atores dança no hall de um 
shopping center, enquanto os demais apenas observam. Suponha que, para a execução da 
cena, foi necessário escolher, dentre 6 atores e 8 atrizes, um grupo formado por 5 atores e 5 
atrizes. Quantos grupos de dançarinos podem ser escolhidos dessa forma?  
a) 336.    
b) 168.    
c) 70.    
d) 48.    
e) 25.    
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21. (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    
   
22. (Fgv)  As saladas de frutas de um restaurante são feitas misturando pelo menos duas frutas 
escolhidas entre: banana, laranja, maçã, abacaxi e melão. 
Quantos tipos diferentes de saladas de frutas podem ser feitos considerando apenas os tipos 
de frutas e não as quantidades?  
a) 26    
b) 24    
c) 22    
d) 30    
e) 28    
   
23. (Ufu)  Uma fábrica de tintas necessita contratar uma equipe para desenvolver e produzir um 
novo tipo de produto. A equipe deve ser formada por 4 químicos, 1 engenheiro ambiental e 2 
engenheiros de produção. Se no processo final de seleção compareceram 6 químicos, 3 
engenheiros ambientais e 4 engenheiros de produção, o número de maneiras que a equipe 
poderá ser formada é igual a (nos itens abaixo, x denota multiplicação numérica):  
a) 6! 3     

b) 6! 18     

c) 
3

6!
8
     

d) 
3

6!
4
     

   
24. (Ufpb)  A prefeitura de certo município solicitou ao Governo Federal uma verba para a 
execução das seguintes obras: 
• saneamento básico; 
• calçamento de ruas; 
• construção de uma escola; 
• construção de uma creche; 
• construção de casas populares. 
 
O Governo Federal aprovou a concessão da verba solicitada, na condição de que fosse 
estabelecida uma ordem na execução das obras, de modo que, tendo sido liberada a verba 
para a primeira obra, a verba para a segunda só seria liberada após a conclusão da primeira, e 
assim sucessivamente até a execução da última obra. Nesse contexto, considere o 
planejamento feito pela prefeitura: 
• a primeira obra escolhida foi a construção das casas populares; 
• o calçamento das ruas só poderá ser executado com o saneamento básico concluído. 
 
Atendendo às condições estabelecidas pelo Governo Federal e ao planejamento da prefeitura, 
é correto afirmar que o número de maneiras possíveis e distintas para a realização dessas 5 
obras é:  
a) 8     
b) 10     
c) 12     
d) 14     
e) 16    
   
25. (Ufmg)  Para montar a programação de uma emissora de rádio, o programador musical 

conta com 10 músicas distintas, de diferentes estilos, assim agrupadas: 4 de MPB, 3 de Rock 

e 3 de Pop. 
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Sem tempo para fazer essa programação, ele decide que, em cada um dos programas da 

emissora, serão tocadas, de forma aleatória, todas as 10 músicas. 

Assim sendo, é CORRETO afirmar que o número de programas distintos em que as músicas 
vão ser tocadas agrupadas por estilo é dado por  

a) 4! x 3! x 3! x 3!    

b) 
10!

7!
    

c) 4! x 3! x 3!    

d) 
10!

7!x3!
    

   
26. (Fatec)  Para mostrar aos seus clientes alguns dos produtos que vende, um comerciante 

reservou um espaço em uma vitrine, para colocar exatamente 3 latas de refrigerante, lado a 

lado. Se ele vende 6 tipos diferentes de refrigerante, de quantas maneiras distintas pode expô-

los na vitrine?  

a) 144    
b) 132    
c) 120    
d) 72    
e) 20    
   
27. (Pucmg)  Em um campeonato de dois turnos, do qual participam dez equipes, que jogam 

entre si uma vez a cada turno, o número total de jogos previstos é igual a:  

a) 45    
b) 90    
c) 105    
d) 115    
   
28. (Ufmg)  A partir de um grupo de oito pessoas, quer-se formar uma comissão constituída de 

quatro integrantes. Nesse grupo, incluem-se Gustavo e Danilo, que, sabe-se, não se 

relacionam um com o outro. 

Portanto, para evitar problemas, decidiu-se que esses dois, juntos, não deveriam participar da 

comissão a ser formada. 

 

Nessas condições, de quantas maneiras distintas se pode formar essa comissão?  

a) 70    
b) 35    
c) 45    
d) 55    
   
29. (Ufmg)  A partir de um grupo de 14 pessoas, quer-se formar uma comissão de oito 

integrantes, composta de um presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e 

quatro conselheiros. 

Nessa situação, de quantas maneiras distintas se pode compor essa comissão?  

a) 14!/(4! . 6!)    
b) 14!/[(4!)2]    
c) 14!/(6! . 8!)    
d) 14!/(4! . 10!)    
   
30. (Ufsm)  Para efetuar suas compras, o usuário que necessita sacar dinheiro no caixa 

eletrônico deve realizar duas operações: digitar uma senha composta por 6 algarismos distintos 

e outra composta por 3 letras, escolhidas num alfabeto de 26 letras. Se essa pessoa esqueceu 

a senha, mas lembra que 8, 6 e 4 fazem parte dos três primeiros algarismos e que as letras 

são todas vogais distintas, sendo E a primeira delas, o número máximo de tentativas 

necessárias para acessar sua conta será  

a) 210     
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b) 230    
c) 2.520     
d) 3.360    
e) 15.120    
   
31. (Ufmg)  Num grupo constituído de 15 pessoas, cinco vestem camisas amarelas, cinco 

vestem camisas vermelhas e cinco vestem camisas verdes. 

Deseja-se formar uma fila com essas pessoas de forma que as três primeiras vistam camisas 

de cores diferentes e que as seguintes mantenham a sequência de cores dada pelas três 

primeiras. 

Nessa situação, de quantas maneiras distintas se pode fazer tal fila?  

a) 3(5!)3    
b) (5!)3    
c) (5!)3(3!)    
d) 15!/(3!5!)    
   
32. (Uerj)  Numa cidade, os números telefônicos não podem começar por zero e têm oito 

algarismos, dos quais os quatro primeiros constituem o prefixo. 

Considere que os quatro últimos dígitos de todas as farmácias são 0000 e que o prefixo da 

farmácia Vivavida é formado pelos dígitos 2, 4, 5 e 6, não repetidos e não necessariamente 

nesta ordem. 

O número máximo de tentativas a serem feitas para identificar o número telefônico completo 

dessa farmácia equivale a:  

a) 6    
b) 24    
c) 64    
d) 168    
   
33. (Ufsm)  Para ter acesso a uma sala reservada, cada usuário recebe um cartão de 

identificação com 4 listras coloridas, de modo que qualquer cartão deve diferir de todos os 

outros pela natureza das cores ou pela ordem das mesmas nas listras. Operando com 5 cores 

distintas e observando que listras vizinhas não tenham a mesma cor, quantos usuários podem 

ser identificados?  

a) 10    
b) 20    
c) 120    
d) 320    
e) 625    
   
34. (Ufmg)  Em uma lanchonete, os sorvetes são divididos em três grupos: o vermelho, com 5 

sabores; o amarelo, com 3 sabores; e o verde, com 2 sabores. Pode-se pedir uma casquinha 

com 1, 2 ou 3 bolas, mas cada casquinha não pode conter 2 bolas de um mesmo grupo. 

O número de maneiras distintas de se pedir uma casquinha é  

a) 71    
b) 86    
c) 131    
d) 61    
   
35. (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 família;    
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 
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dia, vai realizá-las em uma ordem diferente. 

Nesse caso, o número de maneiras possíveis de ele realizar essas cinco atividades, EM 

ORDEM DIFERENTE, é 

a) 24 

b) 60 

c) 72 

d) 120    
   
36. (Ufrn)  Em virtude de uma crise financeira, uma fábrica dispõe de apenas quatro vigilantes 

para ocuparem sete postos de vigilância. 

Considerando que, em cada posto, fica, no máximo, um vigilante e que o posto da entrada 

principal não pode ficar desguarnecido, indique a opção correspondente ao número de 

maneiras distintas de que o chefe de segurança pode dispor para distribuir os vigilantes. 

Obs.: Duas maneiras são ditas idênticas se, em ambas, os vigilantes ocupam os mesmos 

postos e cada posto é ocupado pelo mesmo vigilante; caso contrário, são ditas distintas.  

a) 35    
b) 80    
c) 480    
d) 840    
   
37. (Ufpi)  Escrevendo-se em ordem decrescente todos os números de cinco algarismos 

distintos formados pelos algarismos 3, 5, 7, 8 e 9, a ordem do número 75389 é:  

a) 54    
b) 67    
c) 66    
d) 55    
e) 56    
   
38. (Ufmg)  Um clube resolve fazer uma Semana de Cinema. Para isso, os organizadores 

escolhem sete filmes, que serão exibidos um por dia. Porém, ao elaborar a programação, eles 

decidem que três desses filmes, que são de ficção científica, devem ser exibidos em dias 

consecutivos. 

Nesse caso, o número de maneiras DIFERENTES de se fazer a programação dessa semana é  

a) 144    
b) 576    
c) 720    
d) 1040    
   
39. (Ufmg)  Um teste é composto por 15 afirmações. Para cada uma delas, deve-se assinalar, 

na folha de respostas, uma das letras V ou F, caso a afirmação seja, respectivamente, 

verdadeira ou falsa. 

A fim de se obter, pelo menos, 80% de acertos, o número de maneiras diferentes de se marcar 

a folha de respostas é  

a) 455    
b) 576    
c) 560    
d) 620    
   
40. (Uerj)  Ana dispunha de papéis com cores diferentes. Para enfeitar sua loja, cortou fitas 

desses papéis e embalou 30 caixinhas de modo a não usar a mesma cor no papel e na fita, em 

nenhuma das 30 embalagens. 

A menor quantidade de cores diferentes que ela necessitou utilizar para a confecção de todas 

as embalagens foi igual a:  

a) 30    
b) 18    
c) 6    
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d) 3    
   
41. (Ufmg)  Observe o diagrama. 

 

O número de ligações distintas entre X e Z é  

a) 39    
b) 41    
c) 35    
d) 45    
   
42. (Ufmg)  Observe a figura. 

 

Nessa figura, o número de triângulos que se obtém com vértices nos pontos D, E, F, G, H, I, J é  

a) 20    
b) 21    
c) 25    
d) 31    
e) 35    
   
43. (Ufmg)  Considere formados e dispostos em ordem crescente todos os números que se 

obtêm permutando os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. O número 75391 ocupa, nessa disposição, o 

lugar  

a) 210.    
b) 640.    
c) 880.    
d) 920.    
e) 1200.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [B]  
 
1º caso: Soldados A e B na barraca I 
 
Barraca I: C8,2  = 28 
Barraca II: C6,3 = 20 
Barraca III: C3,3 = 1 
Total(1) = 28  20  1 = 560. 
 
2º caso: Soldado A na barraca I e 
soldado B na barraca II 

Barraca I: C8,3 = 56 
Baraca II CC5,2 =10 
Barraca III: C3,3 = 1 
Total(2) = 56  10  1 = 560. 
 
Então, o número de maneiras distintas de 
distribuí-los é igual a 560 + 560 = 1120.   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
O resultado pedido é dado por  
 

5 2 6 5! 6!
2

3! 2! 4! 2!3 1 4

20 15

300.

     
                     

 



    

 
Resposta da questão 3: 
 [A]  
 
O número de maneiras possíveis de montar 
uma casquinha, com dois sabores distintos, 
sabendo que existem quatro sabores 
disponíveis, é dado por  
 

  
4 4!

6.
2 2! 2!

 
  

 
    

 
Resposta da questão 4: 
 [B] 
 
O número total de jogos disputados é dado 
por  
  

20, 2

20!
A 20 19 380.

18!
      

 
Logo, como o número de jogos nos quais 
os dois oponentes são paulistas é  
  

6, 2

6!
A 6 5 30,

4!
     

 
segue que a porcentagem pedida é igual a   
 

30
100% 7,9%.

380
      

 
Resposta da questão 5: 
 [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 6: 
 [A] 
 
Temos 13 conjuntos de quatro valores 
iguais e para cada um destes conjuntos 
temos 48 (52 – 4) cartas distintas. 
 
Logo, 48 . 13 = 624.    
 
Resposta da questão 7: 
 [A]  
 
Total de placas possíveis no modelo em 
estudo: 264  103 

Total de placas possíveis no modelo atual: 
263  104 
 
Razão entre os dois valores: 

4 3

3 4

26 .10
2,6.

26 .10
  

 
Portanto, o aumento será de 2,6 – 1 = 1,6 
(160%), ou seja, menos que o dobro.   
 
Resposta da questão 8: 
 [D] 
 
O número de senhas com 5 algarismos é 

510  e o número de senhas com 6 

algarismos é 610 .  Desse modo, o aumento 

percentual da segurança foi de  
 

6 5 5

5 5

10 10 10 (10 1)
100% 100%

10 10

900%.

  
  



    

 
Resposta da questão 9: 
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 [C]  
 
Qualquer júri composto por sete jurados 
sempre terá um advogado, já que o número 
de jurados que não são advogados é 
apenas 6. 
Portanto, o número de júris com pelo 
menos um advogado será dado por: 
 

10,7
10!

C 120.
7!.3!

     

 
Resposta da questão 10: 
 [B] 
 
Escolhendo 3 lugares para as letras 

6,3C 20  

x = 6,3C .26.26.26.10.10.10 = 

20.26.26.26.10.10.10 
y = 26.26.26.10.10.10.10 
 

Logo, 
x 20.26.26.26.10.10.10

2
y 26.26.26.10.10.10.10
  .   

 
Resposta da questão 11: 
 [D] 
 
Escolhendo dois estudantes para o 
primeiro quarto sobram sempre três 
estudantes para o segundo quarto. 
 

5,2 5,3
5!

C C 10
2!.3!

      

 
Resposta da questão 12: 
 [D] 
 

Existem 
7 7!

35
3! 4!3

 
  

 
 maneiras de 

escolher três frutas distintas e 7 6 42   

modos de escolher três frutas, sendo pelo 
menos duas distintas. 
 
Portanto, Vera pode montar sua dieta diária 

de 35 42 77   maneiras.   

 
Resposta da questão 13: 
 [C] 
 
1a opção (eliminando um time) 
Na primeira fase teremos 6 grupos de 4 
times. 

Número de jogos = 4,2
4!

6 C 36
2!.2!

   . 

 
Na segunda fase teremos 18 times. 

Número de jogos: 18,2
18!

C 153
2!.16!

  . 

 
Na terceira fase teremos apenas um jogo 
entre os dois com maior pontuação. 
 
Total de jogos: 36 + 153 + 1 = 190 jogos. 
 
 
2a opção (eliminando dois times) 

Jogos da primeira fase: 6,24 C 60.   

 

Na segunda fase teremos: 4 4 16 times  . 

Na segunda fase teremos: 

16,2
16!

C 120
2!.14!

  . 

 
Na terceira fase teremos 1 jogo. 
 
Total de jogos 60 + 120 + 1 = 181 jogos. 
 
Portanto, a alternativa [C] é a correta.   
 
Resposta da questão 14: 
 [E] 
 
Admitindo que as provas sejam diferentes 

apenas pela natureza das questões, isto é 

a ordem das questões não diferencia 

provas. A prova pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 

, (n - 1), ou n questões. 

 

nn n n n n n
... 2 1

1 2 3 n 2 n 1 n

           
                  

            

 

 

n n n 82 1 255 2 256 2 2 n 8           

 
Resposta da questão 15: 
 [D] 
 
O resultado pedido corresponde ao número 

de funções injetoras que existem de H  em 

M,  com H  sendo o conjunto dos homens e 

M  o conjunto das mulheres, isto é, 

5! 120.    

 
Resposta da questão 16: 
 [B] 
 
Ordenando alfabeticamente os anagramas 

da palavra ESPCEX,  obtemos: 
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i. 
5

(2) 5!
P 60

2!
   anagramas que começam 

pela letra C;  

ii. 43 P 3 4! 72     anagramas que 

começam por E,  e cuja segunda letra é 

C, E  ou P;  

iii. 32 P 2 3! 12     anagramas que 

começam por ES,  e cuja terceira letra é C  

ou E.      
 

Portanto, como ESPCEX  é o próximo 

anagrama na ordem considerada, segue 

que a sua posição é 60 72 12 1 145.       

 
Resposta da questão 17: 
 [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 18: 
 [C] 
 
Considerando os 3 homens como sendo 
uma única pessoa, teríamos a permutação 
de 6 pessoas. Além disso, ainda podemos 
permutar os 3 homens entre si. Portanto, o 

resultado pedido é dado por 6 3P P 6! 3!      

 
Resposta da questão 19: 
 [A] 
 

Pelo PFC, existem   5 6 9 270  respostas 

possíveis. Portanto, o diretor sabe que 
algum aluno acertará a resposta porque há 

 280 270 10  alunos a mais do que o 

número de respostas possíveis.   
 
Resposta da questão 20: 
 [A] 
 
Escolhendo 5 atores num total de 6: 

6,5C 6.  

Escolhendo 5 atrizes num total de 8: 

8,5
8!

C 56.
5! (8 3)!

 
 

 

 
O número de escolhas possível será dado 
por 6  56 = 336.   
 
Resposta da questão 21: 

 [C] 
 
O número de retas distintas determinadas 

por 15  pontos pertencentes a uma 

circunferência é dado por 

 
  

 

15 15!
105.

2 2!13!
   

 
Resposta da questão 22: 
 [A] 
 
Seja n a quantidade de saladas de frutas 
que podem ser feitas considerando apenas 
os tipos de frutas. Segue que  
 

5 5 5 5
n .

2 3 4 5

       
          
       

 

 
Segue pelo teorema das linhas do triângulo 
de Pascal que 
 

5

n

5 5 5 5 5 5
2

0 1 2 3 4 5

           
                

           

 
1 5 n 32 n 26.        
 
Resposta da questão 23: 
 [C] 
 

Há 
6 6!

4 4!2!

 
 

 
 modos de selecionar 4  

químicos, 
3

3
1

 
 

 
 modos de selecionar 1 

engenheiro ambiental e 
4 4!

2 2!2!

 
 

 
 modos 

de selecionar 2  engenheiros de produção. 
Portanto, pelo PFC, podemos formar uma 
equipe de 

6! 4! 3 3
3 6! 6!

4!2! 2!2! 2 2 2 8
     

 
maneiras.   

 
Resposta da questão 24: 
 [C] 
 

4!
12

2
  (foi divido por 2 pois o 

saneamento básico deve aparecer antes do 
calçamento)   
 
Resposta da questão 25: 
 [A] 
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Resposta da questão 26: 
 [C]   
 
Resposta da questão 27: 
 [B]   
 
Resposta da questão 28: 
 [D]   
 
Resposta da questão 29: 
 [A]   
 
Resposta da questão 30: 
 [E]   
 
Resposta da questão 31: 
 [C]   
 
Resposta da questão 32: 
 [B]   
 
Resposta da questão 33: 
 [D]   
 
Resposta da questão 34: 
 [A]   
 
Resposta da questão 35: 
 [B]   
 
Resposta da questão 36: 
 [C]   
 
Resposta da questão 37: 
 [C]   
 
Resposta da questão 38: 
 [C]   
 
Resposta da questão 39: 
 [B]   
 
Resposta da questão 40: 
 [C]   
 
Resposta da questão 41: 
 [B]   

 
Resposta da questão 42: 
 [D]   
 
Resposta da questão 43: 
 [C]   
 
 


