
     

 

 

 

 

 

 

01) De quantas formas distintas 4 crianças, podem ser 
distribuídas  em uma fila indiana? 

a) 16     b) 18     c) 20     d) 24     e) 32      
 
02) João e Maria fazem parte de um grupo de 4 crianças. De 
quantas formas distintas essas crianças, podem ser 
distribuídas em uma fila indiana, de modo que João e Maria 
fiquem sempre juntos? 

a) 4     b) 6     c) 12     d) 18     e) 24  
 
03) De quantas formas distintas 4 crianças podem, dando-
se as mãos, formar uma roda? 

a) 4      b) 6      c) 12      d) 18      e) 24     
 
04) De quantas formas distintas 4 crianças podem, dando-
se as mãos, formar uma roda, de modo que duas delas 
fiquem sempre juntas? 

a) 4      b) 6      c) 12      d) 18      e) 24     
 
05) Uma família é composta por seis pessoas: o pai, a mãe e 

quatro filhos. Num restaurante, essa família vai ocupar uma 
mesa redonda. Em quantas disposições diferentes essas 
pessoas podem se sentar em torno da mesa de modo que 
o pai e a mãe fiquem juntos? 

a) 6      b) 12      c) 24      d) 48      e) 96  
 
06) A escrita Braile para cegos é um sistema de símbolos no 

qual cada caráter é um conjunto de 6 pontos dispostos em 
forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca em 
relação aos demais. Por exemplo, a letra A é representada por:  

   
O número total de caracteres que podem ser 
representados no sistema Braile é 

a) 12      b) 31      c) 36      d) 63      e) 720 
 
08) Uma sorveteria dispõe de 5 sabores de sorvete de 
massa. De quantas formas distintas uma pessoa pode 
saborear duas bolas? 
 
Observação: quando temos n elementos distintos e queremos 
formar agrupamentos com k elementos não necessariamente 

distintos, onde a ordem dos grupos formados não é importante, 
utilizamos a COMBINAÇÃO COM REPETIÇÃO. 
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07) Um brinquedo infantil caminhão-cegonha é formado por 

uma carreta e dez carrinhos nela transportados, conforme a 
figura. 

 
 
No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, 
é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do 
brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, 
branco, laranja e verde, e cada carrinho é pintado apenas com 

uma cor. O caminhão-cegonha tem uma cor fixa. A empresa 
determinou que em todo caminhão-cegonha deve haver pelo 
menos um carrinho de cada uma das quatro cores disponíveis. 
Mudança de posição dos carrinhos no caminhão-cegonha não 
gera um novo modelo do brinquedo. Com base nessas 
informações, quantos são os modelos distintos do 
brinquedo caminhão-cegonha que essa empresa poderá 
produzir? 

a) C6,4        b) C9,3        c) C10,4        d) 64        e) 46 
 
08) O comitê organizador da Copa do Mundo 2014 criou a 

logomarca da Copa, composta de uma figura plana e 
o slogan “Juntos num só ritmo”, com mãos que se unem 
formando a taça Fifa. Considere que o comitê organizador 
resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional 
(verde, amarelo, azul e branco) para colorir a logomarca, de 
forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes.  

 
De quantas maneiras diferentes o comitê organizador 
da Copa poderia pintar a logomarca com as cores 
citadas? 

a) 15      b) 30      c) 108      d) 360     e) 972  
 
09) No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de 

artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areia de 
diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer 
peças com areia de cores cinza, azul, verde e amarela, 
mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da 
paisagem (casa, palmeira e fundo), conforme a figura.  

 
O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza; a 
casa, nas cores azul, verde ou amarela; e a palmeira, nas 
cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor 
nem da casa nem da palmeira, por uma questão de 
contraste, então o número de variações que podem ser 
obtidas para a paisagem é 

a) 6.          b) 7.           c) 8.              d) 9.               e) 10. 
  
10) O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser 

adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser 
canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, 
sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube 
deseja realizar uma partida de exibição entre dois desses 
jogadores, porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o 
número de possibilidades de escolha dos tenistas para a 
partida de exibição? 

a) 10! 4!

2!x8! 2!x2!
    b) 10! 4!

8! 2!


   c) 10!
2

2!x8!


   d) 6!
+ 4x4

4!

   e) 6!
 + 6x4

4!

 

 
 

GABARITO: 
01) D   02) C   03) B   04) A   05) D 
06) D   07) B   08) E   09) B   10) A 
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