


sor vai escolher cinco desses estudantes para participar
de uma demonstração na qual eles se apresentarão ali-
nhados,  em ordem crescente  de  suas  alturas.  Dos  252,
pois  ,  grupos  que podem ser escolhidos,  em
quantos, o estudante, cuja altura é h7, ocupará a posição
central durante a demonstração? 

Q25.  Uma locadora de automóveis  tem à disposição de
seus clientes uma frota de dezesseis carros nacionais e
quatro carros importados.  De quantas formas uma em-
presa poderá alugar três carros de modo que: 
A) todos sejam nacionais; 
B) pelo menos um carro nacional seja escolhido.

Parte II

Q01. No tabuleiro quadrado  mostrado na figura, de-
seja-se ir do quadrado superior esquerdo ao quadrado in-
ferior direito, conforme ilustrado na figura.
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Somente são permitidos movimentos na horizontal, ver-
tical e diagonal. 
Com base nessa situação, julgue os itens que se seguem. 
01. Se forem utilizados somente movimentos horizontais
e verticais, então o número de percursos possíveis será
igual a 70. 
02. Se forem utilizados movimentos horizontais e verti-
cais e apenas um movimento diagonal, o número de per-
cursos possíveis será igual a 140. 
03.  Utilizando movimentos  horizontais,  verticais  e  três
movimentos diagonais, o número de percursos possíveis
será igual a 10.

02. De quantas maneiras se pode escolher 3 números dis-
tintos do conjunto A = {1, 2, 3, ..., 50} de modo que sua
soma seja um múltiplo de 3?

Q03.  De quantas maneiras se pode escolher 3  números
naturais distintos de 1 a 30, de modo que a soma dos nú-
meros escolhidos seja par?

Q04. Dado A = {1, 2, 3, 4, 5}, de quantos modos é possível
formar subconjuntos de 2 elementos nos quais não haja
números consecutivos?

Q05.  Considere um tabuleiro quadrado composto de 64
casas: 
A) De quantos modos podemos colocar 8 torres iguais, de
modo que haja uma única torre em cada linha e em cada
coluna? 
B) De quantos modos podemos colocar 8 torres diferen-
tes, de modo que haja uma única torre em cada linha e
em cada coluna?

Q06. Um baralho tem 52 cartas. De quantos modos dife-
rentes podemos distribuí-las entre 4 jogadores de modo
que cada um receba 13 cartas?

Q07. Temos 52 mudas diferentes plantadas em pequenos
vasos. De quantos modos diferentes podemos colocá-los
em 4 caixas iguais, de modo que cada caixa contenha exa-
tamente 13 mudas?

Q08. Considere o esquema de ruas que nos levam do pon-
to A ao ponto B. De quantas maneiras podemos ir de A até
B,  se é permitido caminhar para a direita,  para cima e
para baixo?
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Q09. Quantos números podem ser formados pela multi-
plicação de alguns ou todos os números 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5,
6, 8, 9, 9? 

Q10. De quantas maneiras podemos arrumar em fila 5 si-
nais ( ) e 7 sinais (/)?

Q11. De quantas maneiras podemos arrumar em fila 5 si-
nais ( ) e 7 sinais (/), de modo que não haja dois sinais
( ) juntos?

Q12.  Quantos são os anagramas da palavra MISSISSIPPI
nos quais não há 2 letras I consecutivas? 

Q13. Quantos são os anagramas da palavra TAQUARANA
que não possuem 2 letras A juntas?

Q14.  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 dia, vai realizá-las
em uma ordem diferente. Nesse caso, qual o número de
maneiras possíveis de ele realizar essas cinco atividades
em ordem diferente? 

Q15. Quantas soluções inteiras e não-negativas possui a
equação x + y + z + w = 11? Dessas, quantas são inteiras e
positivas?

Q16. De quantas maneiras é possível colocar quatro cava-
leiros e quatro damas em uma fila de modo que dois ca-
valeiros nem duas damas fiquem juntas?

Q17. Uma família com 5 pessoas possui um automóvel de
5 lugares. Sabendo que somente 2 pessoas sabem dirigir,
de quantos modos poderão se acomodar para uma via-
gem?

Q18. Um salão tem 6 portas. De quantos modos distintos
esse salão pode estar aberto?

A felicidade é um instante de vida que vale por si só!



GABARITO

PARTE I:
Q01. 171 
Q02. 328 
Q03. 24; 18 
Q04. 2n 

Q05. 2350 
Q06. 460800 
Q07. 35 
Q08. 
A) 81º 
B) 46721 
C) 1 
D) 5333280 
Q09. 3600 
Q10. n! 
Q11. 8640 
Q12. 604800 
Q13. 
A) 462 
B) 5775 
C) 792 
D) 10395 
E) 51975 
Q14. 6 . 4n - 3 
Q15. 2 . 3n - 2

Q16. 2401; 8400 
Q17. 144 
Q18. 585 
Q19. 200 
Q20. 140 
Q21. 280 
Q22. 40 
Q23. Cn, m 
Q24. 45 
Q25.
A) 560 
B) 1136

PARTE II:
Q01. 1 e 1 corretos; 3 incorreto 
Q02. 6544 
Q03. 2030 
Q04. 6 
Q05.
A) 8! 
B) (8!)2 
Q06. 52!/(13!)4 
Q07. 52!/(13!)4 .4! 
Q08. 512 
Q09. 432 
Q10. 792 
Q11. 56 
Q12. 7350 
Q13. 240 
Q14. 60 
Q15. 364; 120
Q16. 1152
Q17. 48
Q18. 63


