
 

 

 
- Quantos abraços podem ser formados com 30 pessoas? 

- Quantos códigos distintos podemos formar com 3 
algarismos? 

-Quantos códigos podemos formar com 3 algarismos 
distintos? 

- Quantos ANAGRAMAS tem as letras LUCAS? 

- Quantos ANAGRAMAS tem as letras AMANDA? 

- Quantas maneiras de escolher 3 sabores para ir na pizza de 
um total de 8 opções? 

- Quantas maneiras de escolher até 3 sabores para ir na pizza 
de um total de 8 opções? 

- Quantas maneiras de escolher opções de molhos para ir no 
seu lanche com um total de 8 opções?  

1) Quantos números com 3 algarismos podemos formar: 

a) 450    b) 900   c) 1000   d) 500   e) 5 

2) O dominó é constituído de X peças com 2 números em 

cada peça. Os números podem ser repetidos ou não. Se o 
dominó possui peças com números de 0 a 6, quantas peças 
temos no dominó? 

a) 28   b) 21   c) 35    d) 30   e) 45 

3) 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. Considerando 
apenas o número de jogos no grupo A, quantas partidas serão 
realizadas pelo grupo A considerando os jogos de ida e volta 
no grupo? 

a) 12     b) 6    c) 8    d) 10    e) 15 

4) Um torneio de futebol com 57 times será disputado com as 

seguintes regras: 

I- Nenhum jogo pode terminar empatado 

II- O time que perder duas partidas será eliminado 

III- O torneio termina quando sobrar apenas um time, que será 
o campeão. 

Se o time campeão perder uma vez, quantas partidas serão 
disputadas no torneio? 

 a) 17    b) 1000   c) 100   d) 20   e) 113 

5) Quantos anagramas temos na palavra DAVI que começa 

com vogal? 

a) 24  b) 20   c) 15 d) 12   e) 8 

6) Quantas maneiras de organizar 3 casais em fila, deixando 

os respectivos namorados junto com as suas respectivas 
namoradas?  

a) 72   b) 720  c) 48  d) 120   e) 80 

7) Vovô Eduardo comemorou todos os seus aniversários a 

partir dos 40 anos colocando, no bolo, velinhas em formas de 
algarismos de 0 a 9 anos para indicar sua idade. Primeiro ele 
comprou as velinhas de números 0 a 4. Ele sempre guardou 
as velinhas para usar nos próximos aniversários, comprando 
uma nova somente quando não era possível indicar sua idade 
com as guardadas. Hoje vovô Eduardo tem 85 anos 
completos. Quantas velinhas ele comprou até hoje? 

a) 18   b) 20   c) 14  d) 15   e) 16 

8) Um estudante possui 10 pares de meias brancas, 10 pares 

de meias pretas e 10 pares de meias azuis. No dia da 
formatura resolve usar terno preto e tudo que acompanhar 
seu traje social também na cor preta. No momento que o 
estudante se arruma para seu grande dia, um apagão deixa 
sua residência totalmente no escuro. Qual o número mínimo 
de meias que esse estudante deve pegar, uma única vez, 
para que ele tenha certeza que terá duas meias pretas?  

a) 3     b) 4    c) 24    d) 44  e) 42 

9) Quantos são os anagramas da palavra ACEITOU nos quais 

as vogais aparecem todas em ordem alfabética mas não 
necessariamente juntas? 

a) 120     b) 240     c) 360    d) 42    e) 21 

10) Uma lanchonete oferece o lanche XMAXI com 6 opções 

de recheios. Quantos lanches diferentes o cliente pode pedir 
com exatamente 3 recheios distintos? 

a) 120    b) 20    c) 720    d) 18    e) 15 

11) Quantas maneiras de organizar 3 casais em um mesa 

redonda, deixando os respectivos namorados junto com as 
suas respectivas namoradas?  

a) 72   b) 16  c) 6  d) 12   e) 48 

12) Quantas maneiras Amanda pode comprar 3 bolas de 

sorvetes, para viagem, sendo que a SORVETERIA oferece 8 
opções de sabores? 

a) 120   b) 240   c) 60   d) 512   e) 27 

13) Quantas soluções não negativas temos para x+y+z = 23? 

a) 300   b) 720   c) 840    d) 64   e) 128 

14) Quantas soluções positivas temos para x+y+z = 23? 

a) 300   b) 128   c) 64   d) 231   e)240 
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