CURSO ADSUMUS
Profº César Loyola
e) 76

Assuntos: ANÁLISE COMBINATÓRIA
QUESTÕES DE CONCURSOS
1) Determine quantos são os números de três algarismos
múltiplos de 5, cujos algarismos das centenas pertencem a

{1, 2,3, 4} e os demais algarismos a {0,5, 6, 7,8,9} .

a) 30
b) 34
c) 38
d) 42
e) 48

2) Há 10 meninos e 6 meninas para jogar tênis. De quantas
maneiras podemos formar jogos de duplas, se em cada lado a
dupla é constituída de um menino e uma menina?
a) 1280
b) 1320
c) 1350
d) 1380
e) 1400

3) Qual é o número de jogos num campeonato com 20 clubes,
com turno e returno?
a) 350
b) 380
c) 390
d) 400
e) 420

4) Sobre um circunferência são marcados 6 pontos distintos.
Quantos quadriláteros podemos traçar com vértices nesses
pontos?
a) 13
b) 14
c) 15
d) 16
e) 17

5) O novo sistema de placas de veículos utiliza um grupo de 3
letras (dentre 26 letras) e um grupo de 4 algarismos (por
exemplo: ABC-1023). Uma placa dessas será “palíndroma” se
os dois grupos que a constituem forem “palíndromos”. O grupo
ABA é “palíndromo”, pois as leituras da esquerda para a direita
e da direita para a esquerda são iguais; da mesma forma, o
grupo 1331 é “palíndromo”. Quantas placas “palíndronas”
distintas poderão ser construídas?
a) 67.600
b) 68.200
c) 69.600
d) 70.400
e) 72.000

6) Quantos números maiores de 40.000 podem ser formados
com os algarismos 2, 3, 4, 5 e 6, se cada algarismos é usado
apenas uma vez em cada número?
a) 68
b) 70
c) 72
d) 74
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7) Quantos números pares maiores de 40.000 podem ser
formados com os algarismos 2, 3, 4, 5 e 6, se cada algarismos é
usado apenas uma vez em cada número?
a) 36
b) 38
c) 40
d) 42
e) 44

8) Os portões de 5 casas dever ser pintados com as cores azul,
marrom, branca, verde e vermelha. De quantas maneiras isso
pode ser feito se cada portão deve ser pintado de uma única cor
e dois portões não podem ser pintados da mesma cor?
a) 86 maneiras
b) 92 maneiras
c) 110 maneiras
d) 120 maneiras
e) 140 maneiras

9) De quantas maneiras 8 pessoas podem ser dispostas em fila,
se a pessoa mais velha deve ser a primeira?
a) 4.760 maneiras
b) 4.890 maneiras
c) 5.040 maneiras
d) 5.670 maneiras
e) 6.230 maneiras

10) Com 2 bandeiras vermelhas indistinguíveis, 3 azuis também
indistinguíveis e 1 branca, quantos sinais diferentes podemos
emitir pendurando todas elas no mastro de um navio?
a) 48 sinais
b) 52 sinais
c) 56 sinais
d) 60 sinais
e) 70 sinais

11) Com dois algarismos 1, três algarismos 2, e quatro
algarismos 3, quantos números distintos de nove algarismos
podemos escrever no sistema decimal de numeração?
a) 1.260 números
b) 1.300 números
c) 1.340 números
d) 1.400 números
e) 1.460 números

12) Uma cidade é formada por 6 bairros distintos. Deseja-se
pintar o mapa dessa cidade com as cores azul, vermelha e
verde, de modo que 2 bairros sejam azuis, 1 seja vermelho e os
demais sejam verdes. Quantas são as maneiras distintas de
pintar esse mapa?
a) 48 maneiras
b) 50 maneiras
c) 60 maneiras
c) 64 maneiras
d) 70 maneiras
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13) Em uma prateleira, há 9 diferentes livros, dos quais um é
atlas e outro é dicionário. De quantas maneiras esses livros
podem ser arrumados na prateleira, se o dicionário e o atlas
devem ficar juntos?
a) 70.860 maneiras
b) 74.200 maneiras
c) 76.800 maneiras
d) 78.200 maneiras
e) 80.640 maneiras

14) De quantos modos podemos guardar 10 objetos em 3
caixas: a primeira com 5 objetos, a segunda com 3 e a terceira
com 2 objetos? (Sugestão: numere os objetos: cinco objetos
com o número 1, três com o número 2 e dois com o número 3).
a) 2.520 modos
b) 2.640 modos
c) 2.720 modos
d) 2.780 modos
e) 2.820 modos

15) Dispomos de oito cores e queremos pintar uma bandeira de
cinco listras, cada listra com uma cor. De quantas formas isso
pode ser feito?
a) 4.860 formas
b) 5.640 formas
c) 6.240 formas
d) 6.720 formas
e) 7.000 formas

16) Numa empresa, dez de seus diretores são candidatos aos
cargos de presidente e vice-presidente. Quantos são os
possíveis resultados da eleição?
a) 70 resultados
b) 80 resultados
c) 90 resultados
d) 96 resultados
e) 98 resultados

17) O campeonato de futebol vai ser disputado por vinte
equipes. Quantas são as possibilidades de classificação para os
dois primeiros lugares?
a) 340 possibilidades
b) 360 possibilidades
c) 380 possibilidades
d) 400 possibilidades
e) 420 possibilidades

18) Para a seleção brasileira de futebol, foram convocados
cinco laterais. De quantas maneiras a seleção pode escalar
esses jogadores para atuar na esquerda ou na direita?
a) 16 maneiras
b) 18 maneiras
c) 20 maneiras
d) 22 maneiras
e) 24 maneiras

19) Uma urna, I, contém cinco bolas numeradas de 1 a 5. Outra
urna, II, contém três bolas numeradas de 1 a 3. Você pode
resolver esta questão com um colega. Qual é o número de
sequências numéricas que podemos obter se extrairmos, sem
reposição, três bolas da urna I e, em seguida, duas bolas da
urna II?
a) 300 sequências
b) 320 sequências
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c) 340 sequências
d) 360 sequências
e) 380 sequências

20) Uma prova é composta de 15 questões, das quais o aluno
deve resolver 10. De quantas formas ele poderá escolher as 10
questões?
a) 2.876 formas
b) 2.903 formas
c) 2.960 formas
d) 3.000 formas
e) 3.003 formas

21) Sobre uma circunferência, são marcados 9 pontos distintos.
Quantos triângulos podem ser construídos com vértices nos 9
pontos marcados?
a) 84 triângulos
b) 86 triângulos
c) 90 triângulos
d) 92 triângulos
e) 94 triângulos

22) Usando as cinco vogais e os algarismos de 0 a 9, quantos
conjuntos de cinco elementos podemos formar, sendo duas
letras diferentes e três algarismos distintos?
a) 1.100 conjuntos
b) 1.200 conjuntos
c) 1.300 conjuntos
d) 1.400 conjuntos
e) 1.500 conjuntos

23) Quantos grupos poder ser formados, cada um com três
meninos e duas meninas, escolhidos de um total de sete
meninos e cinco meninas?
a) 310 grupos
b) 320 grupos
c) 330 grupos
d) 340 grupos
e) 350 grupos

24) Quantos diferentes grupos de cinco letras podes ser
formados com as letras a, b, c, d, e, f, g, h, i, se cada grupo
deve conter duas vogais e três consoantes?
a) 38 grupos
b) 40 grupos
c) 50 grupos
d) 60 grupos
e) 68 grupos

25) Uma bibliotecária precisa selecionar cinco jornais e sete
revistas, entre oito jornais e nove revistas disponíveis. De
quantas maneiras ela pode fazer essa seleção?
a) 1.964 maneiras
b) 2.016 maneiras
c) 2.184 maneiras
d) 2.282 maneiras
e) 2.386 maneiras

26) Em um congresso de Educação, há seis professores de
Física e seis de Matemática. Quantas comissões de cinco
professores podem ser formadas, havendo em cada uma dois
professores de Matemática e três de Física?
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a) 280 comissões
b) 290 comissões
c) 300 comissões
d) 320 comissões
e) 340 comissões

33) Simplifique a expressão

27) Quantos triângulos podem ser determinados por oito pontos
num plano, não havendo três pontos colineares?
a) 48 triângulos
b) 52 triângulos
c) 54 triângulos
d) 56 triângulos
e) 60 triângulos

28) Uma pessoa possui 10 envelopes diferentes e 8 selos
diferentes. De quantos modos essa pessoa pode enviar uma
carta utilizando 1 envelope e 1 selo?
a) 60
b) 68
c) 70
d) 76
e) 80

29) De quantos modos 3 pessoas podem se sentar num sofá de
5 lugares?
a) 50
b) 60
c) 70
d) 80
e) 90

30) Dispomos de 4 cores diferentes entre si; todas elas devem
ser usadas para pintar as 5 letras da palavra FATEC, cada letra
de uma só cor, e de modo que as vogais sejam as únicas letras
pintadas com a mesma cor. De quantos modos pode ser feito
isso?
a) 4
b) 36
c) 28
d) 120
e) 24

31) Existem 5 ruas ligando os supermercados
ligando os supermercado S2 e
passando por

S3 .

Para

a) n + 1
b) (n + 1)²
c) (n + 1)³
d) n – 1
e) (n – 1)²

34) O número de anagramas da palavra FUVEST que começam
e terminam com vogal é:
a) 24
b) 48
c) 96
d) 120
e) 144

35) Os anagramas da palavra EDUCATIVO que começam com
vogal e terminam com consoante são em número de:
a)

P9

b)

P7

c)

P7 .P5 .P4

d)

2.P7
20.P7

e)

36) Uma empresa possui 16 funcionários administrativos, entre
os quais serão escolhidos 3, que disputarão para os cargos de
diretor, vice-diretor e tesoureiro. De quantas maneiras pode ser
feita a escolha?
a) 3.120
b) 3.240
c) 3.360
d) 4.000
e) 4.020

37) Há 12 inscritos em um campeonato de boxe. O número total
de lutas que podem ser realizadas entre os inscritos é:
a) 12
b) 24
c) 33
d) 66
e) 132

S2 , o número de trajetos diferentes que podem

ser utilizados é:
a) 15
b) 10
c) 8
d) 5
e) 3

32) Se

S1 e S2 e 3 ruas
ir de S1 a S3 ,

( n + 2 )!+ ( n + 1)( n − 1) !
( n + 1)( n − 1)!

( n − 6 )! = 720 , então n é igual à:

a) 12
b) 576
c) 16
d) 4
e) 30

Matemática – Prof. César Loyola

38) Um mágico se apresenta em público vestindo calça e paletó
de cores diferentes. Par que ele possa se apresentar em 24
sessões com conjuntos diferentes, o número mínimo de peças
(número de paletós mais número de calças) de que precisa é:
a) 24
b) 11
c) 12
d) 10
e) 8

GABARITO
1 – e; 2 – c; 3 – b; 4 – c; 5 – a; 6 – c; 7 – d; 8 – d; 9 –
c; 10 – d; 11 – a; 12 – c; 13 – e; 14 – a; 15 – d; 16 – c;
17 – c; 18 – c; 19 – d; 20 – e; 21 – a; 22 – b; 23 – e; 24
– d; 25 – b; 26 – c; 27 – d; 28 – e; 29 – b; 30 – e; 31 –
a; 32 – a; 33 – b; 34 – b; 35 – e; 36 – c; 37 – d; 38 – d.
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