
ANÁLISE COMBINATÓRIA

Conjunto de possibilidade constituído por elementos 
finitos, a mesma baseia-se em critérios que possibilitam 
a contagem. 
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ANÁLISE COMBINATÓRIA

Princípio Fundamental de 
Contagem

Se uma ação pode ocorrer de n OU m maneiras distintas 
e independentes entre si, para a ocorrência dessa ação 
existem:

m + n possibilidades

Desde já associe: OU → + 

Exemplo:

Se uma pessoa deseja ir passar suas férias no litoral do 
Paraná, ela pode escolher ir para Guaratuba ou Matinhos. 
Imagine que Guaratuba possua 4 praias diferentes e 
Matinhos possua 3 praias. Então a pessoa tem 4 + 3 = 7 
opções de praia para ir passar suas férias.

Se uma ação é composta de duas etapas sucessivas, 
sendo que a primeira pode ser feita de m modos E, para 
cada um destes, a segunda pode ser feita de n modos, 
então o número de modos de realizar a ação é:

m x n possibilidades

Associe também: E → x 

Exemplo:

Uma sorveteria oferece uma taça de sorvete que pode vir 
coberto com calda de chocolate, morango ou caramelo. Se 
o sorvete pode ser escolhido entre dez sabores diferentes, 
então você tem 3 x 10 = 30 opções diferentes (10 sorvetes 
e 3 coberturas).

TESTES
01. Quatro times de futebol (time 1, time 2, time 3 e time 4) 
disputam um torneio. Quantas e quais são as possibilidades de 
classificação para os três primeiros lugares?

02. (FGV-SP) Existem apenas dois modos de atingir uma cidade 
C partindo de outra A. Um deles é ir até uma cidade intermediária 
B e de lá atingir C, e o outro é ir até D e de lá chegar a C (Veja 
esquema.) Existem 10 estradas ligando A a B; 12 ligando B a C; 
5 ligando A a D; 8 ligando D a C nenhuma ligação entre B e D e 
nenhuma ligação entre A e C. Determine o número de percursos 
diferentes que podem ser feitos para atingir C pela primeira vez, 
partindo-se de A.

03. Quantos são os números de quatro algarismos formados 
somente por algarismos impares?

a) 10
b)  45
c)  625
d)  120
e)  1000

04. (FAAP-SP) Num hospital, existem 3 portas de entrada que 
dão para um amplo saguão no qual existem 5 elevadores. 
Um visitante deve se dirigir ao 6o andar utilizando-se um dos 
elevadores. De quantas maneiras diferentes poderá fazê-lo?
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05. (UFGO) No sistema de emplacamento de veículos que seria 
implantado em 1984, as placas deveriam ser iniciadas por 3 
letras do nosso alfabeto. Caso o sistema fosse implantado, o 
número máximo de prefixos, utilizando-se somente vogais, seria:

a) 20
b)  60
c)  120
d)  125
e)  243

06. Quantos carros poderão ser emplacados no Brasil pelo atual 
sistema, que utiliza três letras e quatro algarismos (utilizar o 
alfabeto de 26 letras)?

a)  26!10!
b)  263.104

c)  26.25.24.10.9.8.7
d)  26.10
e)  26000000

07. (CEFET-PR) Os números dos telefones da Região 
Metropolitana de Curitiba têm 7 algarismos, cujo primeiro 
dígito é 2 ou 3. O número máximo de telefones que podem ser 
instalados é:

a)  1000000
b)  2000000
c)  3000000
d)  6000000
e)  7000000

08. (FUVEST-SP) Quantos são os números inteiros positivos 
de 5 algarismos que não têm algarismos adjacentes iguais?

a)  59

b)  9 x 84

c)  8 x 94

d)  85

e)  95

09. (UBA) Num determinado país, todo rádio amador possui 
um prefixo formado por 5 símbolos assim dispostos: um par de 
letras, um algarismo diferente de zero, outro par de letras; por 
exemplo: PY - 6 - CF. O primeiro par de letras é sempre PY, PT 
ou PV; o segundo par só pode ser constituído das 10 primeiras 
letras do alfabeto, não havendo letras repetidas. Nesse país o 
número de prefixos disponíveis é:

a)  270
b)  1230
c)  2430
d)  2700
e)  n.d.a. 

10. (CEFET-PR) Um marinheiro dispõe de 3 bandeiras coloridas 
para enviar mensagens sinalizadas: uma vermelha, uma branca 
e uma preta. Qual o número de diferentes mensagens que 
pode enviar podendo usar qualquer número de bandeiras e 
considerando o posicionamento das mesmas?

a)  90
b)  20
c)  25
d)  40
e)  15

11. (PUC – PR) O número de placas de veículos que poderão 
ser fabricadas utilizando-se das 26 letras do alfabeto latino e dos 
10 algarismos arábicos, cada placa contendo três letras e quatro 
algarismos, podendo haver repetição de letras e algarismos é:

a) 67600000
b) 1757600
c) 17576000
d) 175760000
e) 18789320

12. (UF-BA) Numa eleição para a diretoria de um clube 
concorrem 3 candidatos a diretor, 2 a vicediretor 3 a primeiro 
secretário e 4 a tesoureiro. O número de resultados possíveis 
da eleição é:

a)  4
b)  24
c)  72
d)  144
e)  12!

13. (UEPG-PR) Quantos números pares, distintos, de quatro 
algarismos, podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 
sem os repetir?

a)  156
b)  60
c)  6
d)  12
e)  216

14. (SANTA CASA-SP) Existem 4 estradas de rodagem e 
3 estradas de ferro entre as cidades A e B. Quantos são os 
diferentes percursos para fazer a viagem de ida e volta entre A 
e  B, utilizando rodovia e trem, obrigatoriamente, em qualquer 
ordem?

a)  4! x 3!
b)  2-1 x 4! x 3!
c)  24
d)  12
e)  7

15. (MACK-SP) Os números de telefones de uma cidade são 
constituídos de 6 dígitos. Sabendo que o primeiro dígito nunca 
pode ser zero, se os números dos telefones passarem a ser de 
7 dígitos, o aumento possível na quantidade de telefones será:

a) 81 x 103

b)  90 x 103

c)  81 x 104

d)  81 x 105

e)  90 x 105

16. (CEFET – PR) O número de palavras código de cinco letras 
que podem ser formadas com as letras a, b, c, d , e, f, g, h, se 
nenhuma letra puder ser repetida é:

a) 56
b) 120
c) 720
d) 2401
e) 6720 
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17. (UF-PA) Uma cobaia percorre um labirinto tendo 7 pontos 
em que pode virar à direita, à esquerda, ou seguir em frente. 
De quantas maneiras esta cobaia percorre o labirinto, se segue 
um caminho diferente de cada vez?

a) 

b) 

c)  7
d)  37

e)  7!/3!

18. (FGV-SP) Um tabuleiro especial de xadrez possui 16 casas, 
dispostas em 4 linhas e 4 colunas. Um jogador deseja colocar 4 
peças (distintas) no tabuleiro, de tal forma que, em cada linha e 
cada coluna, seja colocada apenas 1 peça. De quantas maneiras 
as peças poderão ser colocadas?

a)  64
b)  576
c)  16
d)  4
e)  30

19. Números de telefone normalmente são constituídos de 7 
dígitos (3 para o prefixo). Porém, com o aumento da demanda 
para linhas telefônicas, alguns números já contam com 8 dígitos 
(4 no prefixo). Considerando que, em determinada cidade os 
telefones começam por 2 ou 3, qual é o aumento real do número 
de telefones para esta cidade?

20. (FUVEST-SP) Calcule quantos números múltiplos de três, 
de quatro algarismos distintos, podem ser formados com 2, 3, 
4, 6 e 9.

21. (FGV) Uma senha de uma rede de computadores é formada 
por 5 letras escolhidas entre as 26 do alfabeto (a ordem é levada 
em consideração).

a) Quantas senhas existem com todas as letras distintas, e que 
comecem pela letra S?

b)  Quantas senhas são possíveis, de modo que haja pelo 
menos duas letras iguais?

 

22. (UFSC) Tenho nove bilhetes numerados de 1 a 9. Com eles, 
formo números de três algarismos. Quantos números podemos 
formar, cuja soma dos algarismos é par ?

Um motivo tão mundano quanto os jogos de azar é 
que acabou levando ao desenvolvimento da Análise 
Combinatória. A necessidade de calcular o número 
de possibilidades existentes nos jogos gerou o estudo 
dos métodos de contagem. Grandes matemáticos se 
ocuparam com o assunto: o italiano Niccollo Fontana 
(1500-1557), conhecido como Tartaglia, e os franceses 
Pierre de Fermat (1601-1665) e Blaise Pascal (1623-
1662). A Análise Combinatória visa desenvolver 
métodos que permitam contar de uma forma indireta 
o número de elementos de um conjunto, estando 
esses elementos agrupados sob certas condições.

vocÊ sabia?

Fatorial
Define-se fatorial de um número m por meio da 
expressão:

m! = m . (m – 1) . (m – 2) . (m – 3) . ...  . 4 . 3 . 2 . 1

sendo m um número natural.

Por exemplo:

4! = 4 . 3 . 2 . 1
6! = 6 . 5 . 4 . 3 . 2 . 1

1! = 1
0! = 1

5! = 5 . 4!
6! = 6 . 5 . 4 . 3!

TESTES
23. Simplifique a expressão: 

10! 7!
2. 5! 12!

24. (UFPR) Resolva a equação  

25. (FMABC-SP) Simplifique 
a)  101103
b)  102!
c)  100000
d)  101!
e)  10403
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26. (UFPA) Simplificando ( n + 1 )! + n!
       ( n + 2)!

a) 1 / ( n +2 )
b) n! / ( n + 1 )
c) 1 / ( n + 2 )( n + 1 )
d) n! / n + 2!
e) 1 / n +1

27. (PUC-PR) Determine o valor de n que é solução da equação 

28. (CEFET-PR) Calcule o valor inteiro e positivo de n que 
satisfaz a relação (n – 2)! = 20 . (n – 4)!

29. (F. M. SANTOS-SP) Simplificando  obtemos:

a)   

b)  

c)  

d)  

e)  

30. (UF-VIÇOSA) A expressão  é igual a:

a)  n2 + 2n
b)  n2 + 2n + 1
c)  (n + 2)! + 1
d)  (n + 2)n! + 1
e)  n3 + 2n2 + 2n

31. (CEFET-PR) O valor de n que satisfaz a relação

 é:

a)  0
b)  1
c)  2
d)  3
e)  4

32. (INATEL-MG) Determine n na igualdade.

33. (OSEC-SP) Simplificando a expressão

 , obtém-se: 

a) n - 1 
b)  (n!)2

c)  1
d)  n!
e)  n

34. (UEL-PR) Resolva a equação 

35. (FGV-SP) A expressão  é igual a:

a)  K3

b)  K3 (K - 1)!
c)  [(K - 1)!]2

d)  (K!)2

e)  K3 [(K - 1)!]2

36. Sendo A =  calcule m tal que A = 2.

37. O produto das raízes da equação ( n – 3)! = 1 é:

a) 12
b) 7
c) 10
d) 5
e) 1

38. (FGV-SP)  vale, para n ≥ 2:

a) n!
b)  (n + 1)!
c)  (n - 1)!
d)  (n + 1)! (n - 1)!
e)  n. d. a.
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39. (CEFET-PR) A expressão fatorada de  é:

40. (UFCE) A soma e o produto das raízes da equação
(x + 1)! = x! + 6x são:

a)  3 e 6
b)  6 e 1
c)  6 e 1
d)  3 e 0
e)  n. d. a.

41. Seja n ∈ IN tal que 
Então o valor de n é:

42. (ITAJUBÁ-MG) Calcule o valor de m de modo que:

Uma das grandes aplicações da análise combinatória 
na criptologia, e talvez a primeira que nos ocorre, 
é o número de alfabetos cifrantes possíveis. Se 
considerarmos o alfabeto ocidental da atualidade, 
com 26 letras, quantos alfabetos cifrantes podem ser 
obtidos? Sabemos que um alfabeto cifrante não pode 
ter letras repetidas e precisa conter todas letras do 
alfabeto original. Se apenas as posições das letras são 
alteradas, sabemos que se trata de uma permutação 
simples.

vocÊ sabia?

Então vamos ao cálculo das possibilidades:

P26 = 26!
P26 = 26 · 25 · 24 · ... · 3 · 2 · 1
P26 = 403.291.461.126.605.635.584.000.000

Ou seja, o número de alfabetos cifrantes possíveis 
é maior que espantosos 400 septilhões! Se alguém 

quiser encontrar um determinado alfabeto cifrante 
através da “força bruta”, ou seja, tentando cada uma 
das possibilidades, e gastar apenas 1 minuto para cada 
possibilidade, precisaria de pelo menos... a eternidade 
para encontrar o alfabeto cifrante correto.

403.291.461.126.605.635.584.000.000 min = 6.721.524
.352.110.093.926.400.000 horas

6.721.524.352.110.093.926.400.000 horas = 
280.063.514.671.253.913.600.000 dias

280.063.514.671.253.913.600.000 dias = 
9.335.450.489.041.797.120.000 meses

9.335.450.489.041.797.120.000 meses = 
777.954.207.420.149.760.000 anos

Se considerarmos que a solução seja encontrada a “meio 
do caminho”, ainda restam cerca de 390 quatrilhões 
(388.977.103.710.074.880) de milênios! É claro que a 
força bruta, neste caso, é uma sandice.

Arranjos
Quando o problema ou a situação exige que se forme um 
grupo, e nesse grupo a ordem dos elementos é importante, 
deve-se usar a seguinte fórmula:

onde você irá formar grupos de p elementos retirados de 
um total de m.

Obs.: 
•	 p < m
•	 Pode-se representar o arranjo por: Am,p
•	 Não pode haver repetição de elementos (arranjos 

simples).
•	 Se o problema pode ser resolvido por arranjo, pode-se 

usar também o princípio multiplicativo para resolvê-lo. 

TESTES
43. (CEFET-PR) Numa prova automobilística estão 10 
competidores. O número de modos distintos segundo o qual se 
pode formar o grupo dos três primeiros colocados, excluída a 
hipótese de empates, é:
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44. Entre os 20 professores de uma escola, devem ser 
escolhidos três para os cargos de diretor, vicediretor e orientador 
pedagógico. De quantas maneiras a escolha pode ser feita?

45. (UNIMEP) Usando somente os algarismos pares, sem os 
repetir, podemos dizer que entre 2000 e 5000 teremos:

a) 24 números
b) 48 números
c) 32 números
d) 1500 números
e) 2000 números

46. (PUC-PR) Quantas matrizes quadradas de ordem 3 podem 
ser formadas, usando os números 1, 2, 3 e seis zeros?

a) 84
b) 120
c) 504
d) 720
e) 3024

47. (VUNESP) Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pode-
se formar a seguinte quantidade de números pares de três 
algarismos distintos:

a)  72
b)  90
c)  120
d)  168
e)  210

48. Os números de 3 algarismos, todos distintos, que existem 
no nosso sistema de numeração são:

a)  650
b)  648
c)  640
d)  649
e)  nda. 

49. Numa sala há 5 lugares e 7 pessoas. De quantos modos 
diferentes essas pessoas podem ser colocadas, ficando 5 
pessoas sentadas e 2 em pé?

a)  5040
b)  21
c)  120
d)  2520
e)  125

50. (UFRGS) Numa cidade, os telefones são dados por números 
de seis algarismos. O prefixo de um bairro é 21. Nesse bairro, 
o número de telefones possíveis, com todos os algarismos 
distintos é:

a)  6!
b)  8!/4!
c)  7!/4!

d)  

e)  10!/6!

51. (UEL-PR) Num pequeno país, as chapas dos automóveis têm 
duas letras distintas seguidas de 3 algarismos sem repetição. 
Considerando-se o alfabeto com 26 letras, o número de chapas 
possíveis de se formar é:

a) 1.370
b)  39.000
c)  468.000
d)  676.000
e)  3.276.000

52. Num acidente automobilístico, depois de ouvidas várias 
testemunhas, concluiu-se que o motorista culpado pelo acidente 
dirigia o veículo cuja placa era constituída de duas vogais 
distintas e quatro algarismos diferentes, e o algarismo das 
unidades era o dígito 2. Calcule o número de veículos suspeitos 
do acidente.

53. (FEMPAR) A quantidade dos números inteiros, de 500 a 
1300, que não são divisíveis por 2 e por 5 é:

a) 158
b) 320
c) 239
d) 562
e) 643

54. Com os algarismos 0, 1, 2, 4, e 5, sem os repetir quantos 
números compreendidos entre 200 e 1000 podemos formar?

55. Considerando todos os números de seis algarismos distintos 
que podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 
9, determine:

a) Quantos são pares

b)  Quantos são impares.
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56. (PUC-SP) Resolva a equação: 2An, 2 + 50 = A2n, 2

57. Resolva as equação: An+1,2 + An+2, 3 = 2( An, 3 – An+1, 2) + n

58. O número N está para o número de seus arranjos 3 a 3, 
como 1 está para 240. Calcule o valor de N.

59. (PUC-PR) O número de placas de veículos que poderão 
ser fabricadas utilizando-se das 26 letras do alfabeto latino e 
dos 10 algarismos arábicos, cada placa contendo três letras 
e quatro algarismos, não podendo haver repetição de letras e 
algarismos, é:

a)  67.600.000
b)  78.624.000
c)  15.765.700
d)  1.757.600
e)  5.760.000

60. (CEFET-PR) A quantidade de números formados por 4 
algarismos distintos, escolhidos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que 
contêm 1 e 2 e não contêm o 7, é:

a)  284
b)  422
c)  144
d)  120
e)  620

61.  Um grande prêmio de Fórmula 1 vai ser disputado por 
24 pilotos, dos quais apenas três são brasileiros. Em quantos 
resultados possíveis dessa prova poderemos ter ao menos 
um piloto brasileiro figurando em uma das três primeiras 
colocações?

62. (ITA-SP) O número de arranjos de n + 2 objetos tomados 
cinco a cinco vale 180n. Nessas condições, concluímos que n 
vale:

Combinações
Quando o problema ou a situação exige que se forme 
um grupo, e nesse grupo a ordem dos elementos NÃO é 
importante, deve-se usar a seguinte fórmula:

onde você irá formar grupos de p elementos retirados de 
um total de m.

Obs.: 
•	 p < m
•	 Pode-se representar a combinação por: Cm,p
•	 Não pode haver repetição de elementos  

(combinação simples).
•	 Se o problema deve ser resolvido por combinação, 

NÃO se pode usar o princípio multiplicativo para 
resolvê-lo. 

63. Você dispõe de 5 bebidas diferentes. Quantos “drinks” 
(misturando 2 bebidas) podem ser feitos?

64. Com um conjunto de dez pessoas, o número de grupos 
diferentes, de três pessoas, que podem ser formados, é

65. Seis pessoas se encontram numa festa. Quantos apertos 
de mão serão realizados?

66. (UEPG-PR) Com os vértices de um decágono, quantos 
triângulos podem ser obtidos?

a) 120
b) 240
c) 60
d) 720
e) 360
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67. (CESCEA-SP) Uma comissão de 5 alunos deve ser formada 
para discutir e planejar o desenvolvimento da parte esportiva da 
escola. Sabendo-se que esses 5 alunos devem ser escolhidos de 
um grupo de 10 alunos, então o número possível de escolhas é:

a) 360
b) 180
c) 21.600
d) 252
e) 210

68. (UEL-PR) Quantos dos produtos de três fatores distintos 
escolhidos entre os elementos do conjunto A = (1, 2, 3, 5, 7, 11, 
13), são pares?

a) 45
b) 30
c) 15
d) 12
e) 10

69. São dados 12 pontos em um plano, dos quais 5 e somente 
5 estão alinhados. Quantos triângulos podem ser formados com 
vértices em 3 dos 12 pontos?

70. (UFRGS) Dados 7 pontos dois a dois distintos sobre uma 
circunferência, o número de triângulos inscritos na circunferência, 
tendo como vértices os pontos dados, é:

71. (FAAP-SP) Em um campeonato de dois turnos em que 
devem jogar 12 equipes de futebol. Qual o número total de jogos 
a serem realizados?

72. (IME-RJ) Com 10 espécies de frutas, quantos tipos de 
salada, contendo 6 espécies diferentes, podem ser feitas?

73. Uma empresa tem 5 diretores e 10 gerentes. Quantas 
comissões distintas constituídas de 1 diretor e 4 gerentes podem 
ser formadas?

74. Numa prova de dez questões, todos os alunos de uma classe 
obtiveram nota 7. A direção, desconfiando de “cola”, fez uma 
análise das provas e comprovou que na classe toda não havia 
dois alunos que tivessem acertado as mesmas 7 questões. Qual 
o número máximo de alunos que essa classe pode ter?

75. (ENE) Numa embaixada trabalham 8 brasileiros e 6 
estrangeiros. Quantas comissões de 5 funcionários podem 
ser formadas, devendo cada comissão ser constituída de 3 
brasileiros e 2 estrangeiros?

76. Dadas duas retas paralelas, tomam-se 7 pontos sobre 
uma delas e 4 sobre a outra. Quantos triângulos existem cujos 
vértices sejam 3 pontos acima considerados?

77. (ITA-SP) Uma urna contém 12 bolas, das quais 7 são pretas 
e 5 são brancas. De quantos modos podemos tirar 6 bolas da 
urna, das quais duas sejam brancas?

a) 350
b) 300
c) 150
d) 100
e) 10

78. (UFPR) Num baralho com 52 cartas, há 4 reis e 48 cartas 
que não são reis. O número total de maneiras diferentes de se 
extrair um grupo de 5 cartas do jogo de 52 cartas, de modo que 
esse grupo contenha 3 reis e somente 3 reis é igual a:

a) 4 x 48 = 192
b) 4.512
c) 5.682
d) 6.365
e) 54.144

79. (SANTA CASA-SP) Num determinado setor de um hospital 
trabalham 5 médicos e 10 enfermeiras. Quantas equipes distintas 
constituídas cada uma de um médico e 4 enfermeiras podem 
ser formadas nesse setor?

80. (PUC-PR) De um grupo de 9 professores, 5 lecionam 
Matemática. Quantas comissões de 3 membros podem ser 
formadas, de modo que em cada uma compareça pelo menos 
um professor de Matemática?

81. (OSEC-SP) Numa congregação de 16 professores, 
exatamente 4 lecionam química. De quantas maneiras se pode 
formar uma comissão de 3 professores, de modo que sempre 
exista pelo menos um professor de Química na comissão?

82. (FUVEST) Dado um quadrado plano ABCD, escolhem-se 3 
pontos sobre o lado AB, 5 pontos sobre o lado BC, 2 pontos sobre 
o lado CD e 1 ponto sobre o lado AD, de tal modo que nenhum 
desses pontos coincida com algum vértice do quadrado. Seja 
X o conjunto dos pontos escolhidos. O número de triângulos 
com vértices em X é:

a)  165
b)  55
c)  61
d)  154
e)  990

83. (FATEC-SP) Se An,3 = 3.Cn,4, então n é igual a:

a)  8
b)  9
c)  10
d)  11
e)  12
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84. (IMS-SP) Numa reunião de Congregação, em que cada 
professor cumprimentou todos os seus colegas, registraram-
se 210 apertos de mão. O número de professores presentes à 
reunião foi de:

85. (FUVEST) O jogo da Sena consiste no sorteio de 6 números 
distintos escolhidos ao acaso, entre os números 1, 2, 3, ..., até 50. 
Uma aposta consiste na escolha (pelo apostador), de 6 números 
distintos entre os 50 possíveis sendo premiadas as apostas que 
acertarem pelo menos 4 dos 6 números sorteados. Um grupo 
de amigos resolveu participar do jogo escolhendo 15 números 
e fazendo C15,6 = 5005 jogos possíveis de serem realizados 
com esses 15 números. Realizado o sorteio, verificaram que 
exatamente 4 dos 6 números estavam entre os 15 que eles 
escolheram. O número de prêmios que esses amigos ganharam 
foi igual a:
a) 1
b)  4
c)  11
d)  55
e)  1.365

86. (UFPR) Os sinais em um visor são formados acendendo-se 
simultaneamente lâmpadas fluorescentes dispostas como na 
figura. Quantos sinais distintos podem ser obtidos acendendo-se 
pelo menos 5 das lâmpadas desse visor?

87. (PUC - ADAPTADO) Dado um dodecaedro (figura abaixo). 
Quantas diagonais (não de faces) tem o  poliedro em questão?

Permutações

Quando, no problema, o grupo já está formado, exige-se 
apenas que se faça a troca da posição, ou permutação, 
dos elementos.

Quando existem elementos repetidos no conjunto dado, 
devemos desconsiderar as permutações entre esses 
elementos, dividindo pelo número de permutações desses 
elementos entre si.

Para resumir:

em que m indica o número total de elementos do conjunto 
e α, β e γ representam o número de vezes que os 
elementos repetidos ocorrem.

Exemplo:

Calcular o número de anagramas da palavra AMOR:
AMOR MORA OMAR ROMA
AMRO MOAR OMRA ROAM
ARMO MRAO ORMA RMOA
AROM MROA ORAM RMAO
AOMR MARO OAMR RAMO
AORM MAOR OARM RAOM

P4 = 4! = 24

Calcular o número de anagramas da palavra ASA:

ASA SAA AAS

TESTES
88. Quantos anagramas podem ser formados com as letras 
da palavra ATO?

89. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra CAFÉ?

90. Um grupo de 4 professores do cursinho reúne-se todo 
domingo para assistir a corrida de Fórmula 1. De quantas 
maneiras diferentes esses professores podem sentar-se no 
sofá, para assistir a corrida?

91. Quantos números de 6 algarismos distintos podemos formar 
com os algarismos 1, 2, 3, 5, 7, e 8?

92. (UMC-SP) De quantas maneiras podemos dispor 4 livros 
distintos em uma estante?

93. Calcular o número de anagramas que podem ser formados 
com as letras da palavra araras?

94. Quantos anagramas da palavra macaco começam pela 
letra m?
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95. Na figura a seguir está a planta de um bairro. Uma pessoa 
deseja caminhar do ponto A ao ponto B. Quantas opções ela 
tem para fazer esse deslocamento?

96. Quantos números ímpares de 7 algarismos distintos 
podemos formar com os dígitos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8?

97. Quantos anagramas da palavra livro começam por vogal?

98. (UFPR) Quantos números ímpares de 4 algarismos distintos 
podemos formar com 2, 5, 7 e 8?

99. Quantos são os números de 5 algarismos distintos maiores 
que 30000 podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5?

100. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra 
UNIFORMES que começam por consoante e terminam por vogal?
a) 5040
b) 10080
c) 100800
d) 5049
e) 6000

101. Com um elemento A, um elemento B e x elementos iguais 
a C formamos 56 permutações distintas; logo x vale:
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
e) 10

102. (FAAP-SP) Quantos anagramas podem ser formados com 
a palavra VESTIBULAR, em que as 3 letras V E S, nesta ordem, 
permaneçam juntas?

103. (UNICAMP-SP) Sete tijolos, cada um de uma cor, são 
empilhados. De quantos modos se pode fazer isso, de forma 
que os tijolos verde e amarelo fiquem sempre juntos?

104. (EVANGÉLICA-PR) Quantos números de 5 algarismos 
podemos formar com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9 nos quais os 
algarismos 1 e 5 apareçam sempre juntos?

105. O número de permutações que podem ser feitas com as 
letras da palavra CAPÍTULO, de forma que não figurem juntas 
duas vogais ou duas consoantes, é:

a)  48
b)  576
c)  1.152
d)  2 304
e)  n. d. a. 

106. (UEPG) Calcule de quantas maneiras podem ser dispostas 
4 damas e 4 cavalheiros, numa fila, de forma que não fiquem 
juntos dois cavalheiros e duas damas.

107. (UNICAMP-SP) Numa Kombi viajam 9 pessoas, das quais 
4 podem dirigir. De quantas maneiras diferentes é possível 
acomodá-las (3 no banco da frente, 3 no banco do meio e 3 no 
banco de trás) de forma que uma das quatro que dirigem ocupe 
o lugar da direção?

108. (UFP) Calcular o número de permutações da palavra 
UNIFORMES que começam com consoante e terminam por 
vogal.
a)  50.400
b)  100.800
c)  5.040
d)  362.880
e)  nda. 

109. (FUVEST-SP) Considere os números de cinco algarismos 
obtidos com as permutações dos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. 
Colocando esses números em ordem de grandeza crescente, 
qual será o lugar ocupado pelo número 43.521?

110. Em um teste de múltipla escolha com 12 questões, há 5 
alternativas distintas, sendo uma única correta. Determine o 
número de modos distintos de ordenar as alternativas de maneira 
que a única correta não seja a primeira nem a última.

a)  para uma alternativa
b)  para todas as alternativas da prova.

111. João, que mora no ponto J,  deseja ir até a casa de Maria, 
que se localiza no ponto M. Porém, antes disso quer passar 
na floricultura (ponto F), para comprar um buquê de flores. 
Considerando que João fará sempre o caminho mais curto, 
quantas possibilidades existem para que ele percorra o trajeto 
deterninado (J-F-M)?
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112. (FGV-SP) Considere os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
De quantos modos podemos permutá-los, de modo que os 
algarismos ímpares fiquem sempre em ordem crescente?

Distinção
O aluno deve saber distinguir do que se trata um problema 
de análise combinatória. Para isso foram selecionados 
testes dos vestibulares mais importantes do Brasil, 
incluindo uma seção especial no final com os testes da 
UFPR dos últimos anos. 

Apenas revisando:

m! = m . (m – 1) . (m – 2) . (m – 3) . ...  . 4 . 3 . 2 . 1

OU = +
E = x

Para formar grupos:

  , quando a ordem é importante.

   , quando a ordem não é importante.

Quando o grupo já está formado:
, quando todos os elementos do grupo são 

diferentes.
, quando há elementos repetidos

no grupo.

Palíndromos podem ser palavras ou números que 
são iguais quando lidos de frente para trás e de trás 
para frente. Alguns exercícios de análise combinatória 
envolvem palíndromos. Aqui, só por curiosidade, 
mostramos alguns palíndromos

• ALÔ BOLA
• AME O POEMA
• ANOTARAM A DATA DA MARATONA
• AULA É A LUA
• A MALA NADA NA LAMA
• A TORRE DA DERROTA
• EVA ASSE ESSA AVE
• ÓDIO DO DOIDO
• OI RATO OTÁRIO
• O MITO É ÓTIMO
• ROMA ME TEM AMOR
• SAIRAM O TIO E OITO MARIAS
• SOCORRAM-ME SUBI NO ÔNIBUS EM MARROCOS

vocÊ sabia?

TESTES
113. Numa empresa há 5 engenheiros, 2 economistas e 
4 administradores. Deseja-se formar uma comissão para 
estudar um projeto, composta de 1 engenheiro, 1 economista 
e 1 administrador. De quantos modos a comissão poderá ser 
formada?

114. Um automóvel comporta dois passageiros nos bancos 
da frente e três no de trás. Calcule o número de alternativas 
distintas para lotar o automóvel com pessoas escolhidas dentre 
sete, de modo que uma dessas pessoas nunca ocupe um lugar 
nos bancos da frente

a) 11088
b) 300
c) 366
d) 150
e) 1220

115. (CEFET) Para se receber o prêmio máximo da Mega Sena, 
deve-se acertar as 6 dezenas sorteadas. O preço do cartão 
varia em função da quantidade de apostas feitas, conforme 
quadro abaixo:

Se fosse possível efetuar um jogo com 17 apostas, o preço do 
cartão seria:

a)  R$ 6.188,00
b)  R$ 7.007,00
c)  R$ 8.008,00
d)  R$ 12.376,00
e)  R$ 24.310,00

116. (UFRJ) Uma estante de biblioteca tem 16 livros: 11 
exemplares do livro “Combinatória é fácil” e 5 exemplares de 
“Combinatória não é difícil”.

Considere que os livros com mesmo título sejam indistinguíveis.

Determine de quantas maneiras diferentes podemos dispor os 16 
livros na estante de modo que dois exemplares de Combinatória 
não é difícil nunca estejam juntos.
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117. (UEPG) Assinale o que for correto.

01)  

02)  

04)  Se , então x é um número ímpar.

08)  Desenvolvendo o binômio , obtém-se um 
polinômio de 13 termos. Logo, n é um número ímpar.*

16)  Considerando somente os divisores naturais e pares do 
número 12, é possível formar 4 produtos de três fatores 
distintos cada.

*Esperar até o próximo assunto: Binômio de Newton

118. (CEFET) Tomam-se seis pontos sobre uma circunferência. 
O número total de polígonos convexos distintos que podemos 
formar com esses pontos, é:

a) 22
b) 41
c) 42
d) 36
e) 27

119. (MACK) 9 pessoas desejam subir à cobertura de um 
edifício, dispondo, para isso, de dois elevadores, um com 4 
lugares e outro com 5 lugares. O número de formas de distribuí-
las nos elevadores é:

a) 630
b)  252
c)  180
d)  378
e)  126

120. (PUC) Durante um exercício da Marinha de Guerra, 
empregaram-se sinais luminosos para transmitir o código Morse. 
Este código só emprega duas letras (sinais): ponto e traço. As 
palavras transmitidas tinham de uma a seis letras. O número 
de palavras que podiam ser transmitidas é:

a)  30
b)  15
c)  720
d)  126
e)  64

121. (UFRJ) Uma agência de turismo está fazendo uma pesquisa 
entre seus clientes para montar um pacote de viagens à Europa 
e pede aos interessados que preencham o formulário abaixo 
com as seguintes informações:

• a ordem de preferência entre as 3 companhias aéreas com 
que trabalha a agência;
• a 1a e a 2a opções dentre 4 possíveis datas de partida 
apresentadas pela agência;
• os nomes de 4 cidades diferentes a serem visitadas, que 
devem ser escolhidas de uma lista de 10 fornecida pela agência 
(sem ordem de preferência).

  
 

Supondo que nenhum campo seja deixado em branco, 
determine de quantas maneiras diferentes pode o formulário 
ser corretamente preenchido.

122. (UEPG) Considere os algarismos de 1 a 7. Sem repeti-los, 
é possível obter

01)  720 números de 4 algarismos.
02)  360 números pares de 4 algarismos.
04)  30 números de três algarismos e divisíveis por 5.
08)  120 números ímpares de 4 algarismos e que começam pelo 

algarismo 2.
16)  168 números ímpares de 3 algarismos.

123. (CEFET-PR) Numa indústria, trabalham três engenheiros e 
dez técnicos. Quantas equipes distintas, cada uma constituída 
de um engenheiro e cinco técnicos, podem ser formadas?

a)  5040
b)  1716
c)  840
d)  756
e)  360

124. (MACK) Atualmente, os veículos possuem placas com 3 
letras, escolhidas dentre 26 possíveis, e 4 algarismos, escolhidos 
de 0 a 9. Desta forma, o número de veículos com placas

   

é:

a)  5.200
b)  67.600
c)  13.520
d)  72.000
e)  60.000

125. (PUC-SP) Alfredo, Armando, Ricardo, Renato e Ernesto 
querem formar uma sigla com cinco símbolos, onde cada 
símbolo é a primeira letra de cada nome. O número total de 
siglas possíveis é:

a) 10
b) 24
c) 30
d) 60
e) 120
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126. (UFRJ) A mala do Dr. Z tem um cadeado cujo segredo é uma 
combinação com cinco algarismos, cada um dos quais podendo 
variar de 0 a 9. Ele esqueceu a combinação que escolhera como 
segredo, mas sabe que atende às condições:

a)  se o primeiro algarismo é ímpar, então o último algarismo 
também é ímpar;

b)  se o primeiro algarismo é par, então o último algarismo é 
igual ao primeiro;

c)  a soma dos segundo e terceiro algarismos é 5.

Quantas combinações diferentes atendem às condições 
estabelecidas pelo Dr. Z ?

127. (FEI-SP) Formados e dispostos em ordem crescente os 
números que se obtêm permutando-se os algarismos 2, 3, 4, 8 
e 9, que posição ocupa o número 43 892.

128. (MACK) Numa empresa existem 10 diretores, dos quais 
6 estão sob suspeita de corrupção. Para que se analisem as 
suspeitas, será formada uma comissão especial com 5 diretores, 
na qual os suspeitos não sejam maioria. O número de possíveis 
comissões é:

a)  66
b)  72
c)  90
d)  120
e)  124

129. (PUC-PR) Unindo-se três a três um certo número de pontos 
de um plano, obtiveram-se 110 triângulos. Sabendo-se que, 
desses pontos, 5 estavam alinhados, quantos eram os pontos?

a)  10
b)  11
c)  12
d)  13
e)  14

130. Uma casa tem 6 lampadas com interruptores independentes. 
De quantos modos pode-se iluminá-la se pelo menos uma das 
lâmpadas deve fica acessa?

131. (MACK) Com os diretores A, B, C, D, E, F e G de uma 
empresa, podemos formar, com a presença obrigatória de A  e 
B, N comissões de 5 diretores. O valor de N é:

a)  10
b)  35
c)  6
d)  21
e)  120

132. (PUC-PR) Dos anagramas da palavra CASTELO, quantos 
têm as vogais em ordem alfabética e juntas? 

a)  180 
b)  144 
c)  120 
d)  720 
e)  360 

133. (MACK) Utilizando-se, necessariamente, os algarismos 
1 e 2 ,podemos formar K números distintos com 5 algarismos. 
Então K vale:

a)  32
b)  48
c)  64
d)  72
e)  78

134. (CEFET)  Um professor de Matemática levou para sua sala 
de aula 4 paralelepípedos retângulos, 2 prismas, 3 pirâmides, 3 
cilindros retos, 3 cones equiláteros e 2 esferas, todos diferentes 
entre si pela forma e/ou tamanho. Como os alunos trabalharão em 
equipes e cada equipe deverá receber 2 poliedros e 2 sólidos de 
revolução, o número máximo de diferentes maneiras de agrupar 
estes sólidos geométricos é:

a) 64
b) 128
c) 512
d) 1008
e) 4032

135. (CEFET) No jogo Lotomania, promovido pela CEF, o 
apostador deve marcar 50 números em uma cartela com 100 
números (de 00 a 99). Para receber algum prêmio o apostador 
deve acertar no mínimo 16 dos 20 números sorteados. Leia a 
seguir as afirmações sobre esse jogo:

I. Cada cartela jogada corresponde a  grupos com 16 
números.

II. Cada cartela jogada corresponde a  grupos com  20 
números.

III. O apostador tem mais chances de acertar 20 números do 
que 16.

São corretas as afirmações:

a)  II  e  III
b)  Somente a I
c)  I,  II  e  III
d)  Somente a II
e)  I  e  II
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136. (ITA) Quantos números de seis algarismos distintos 
podemos formar usando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nos quais 
o 1 e o 2 nunca ocupam posições adjacentes, mas o 3 e o 4 
sempre ocupam posições adjacentes?

a)  144
b)  180
c)  240
d)  288
e)  360

137. (ITA) Considere os números de 2 a 6 algarismos distintos 
formados utilizando-se apenas 1, 2, 4,5,7 e 8. Quantos destes 
números são ímpares e começam com um dígito par?

a)  375
b)  465
c)  545
d)  585
e)  625

138. (UFPR) Um grupo de 8 pessoas vai entrar em um veículo 
no qual existem 3 lugares voltados para trás e 5 lugares voltados 
para frente. No grupo, há 2 pessoas que preferem bancos 
voltados para trás, 3 pessoas que preferem bancos voltados 
para frente e as demais não têm preferência. O número de 
possibilidades para a ocupação dos lugares pelas 8 pessoas é:

01)  2160, se forem respeitadas as preferências.
02)  40320, se não forem consideradas as preferências.
04)  720, se forem respeitadas as preferências.
08)  20160, se não forem consideradas as preferências.
16)  180, se forem respeitadas as preferências.

139. (UFPR) Para formar uma comissão de três membros, 
apresentaram-se três jornalistas, quatro advogados e cinco 
professores. Indicando-se por N o número de possibilidades 
para formar tal comissão, é correto afirmar:
01)  N = 136, se for exigido que pelo menos um membro da 

comissão seja jornalista.
02)  N = 60, se a comissão for formada por um jornalista, um 

advogado e um professor.
04)  N = 70, se for exigido que somente dois membros da 

comissão sejam professores.
08)  N = 1320, se não houver outra condição além da quantidade 

de pessoas na comissão.

140. (UFPR) Cem bolas iguais estão identificadas, cada uma 
delas por um número; para essa identificação foram utilizados 
os vinte primeiros números da sequência 2, 4, 8, 16, ... e os 
oitenta primeiros da sequência 1, 3, 5, 7, ... . 

Assim, é correto afirmar: 

01)  O maior número par utilizado é igual a 220. *
02)  O maior número ímpar utilizado é 161. *

04)  Se todas as bolas estiverem numa urna e for retirada 
aleatoriamente apenas uma delas, então a probabilidade 
de que esta bola tenha número par é 1/5. **

08)  Se todas as bolas estiverem numa urna e forem retiradas 
aleatoriamente apenas duas delas, uma de cada vez e sem 
recolocação na urna, então a probabilidade de que estas 
duas bolas tenham número ímpar é 64%. **

16)  Do conjunto das cem bolas podem ser formados 9 900 
subconjuntos distintos, cada um contendo somente duas 
bolas. 

** Alternativas envolvendo o estudo de seqüências 
** Alternativas envolvendo o estudo de probabilidades
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01 24 11 D

02 160 12 C

03 C 13 60

04 15 14 C

05 D 15 D

06 B 16 E

07 B 17 D

08 E 18 B

09 C 19 *

10 E 20 72

81 340 91 720

82 D 92 24

83 D 93 60

84 21 94 30

85 D 95 210

86 638 96 *

87 100 97 48

88 6 98 12

89 24 99 72

90 24 100 C

21 * 31 A

22 264 32 5

23 * 33 A

24 * 34 4

25 E 35 B

26 E 36 3

27 6 37 A

28 7 38 A

29 E 39 *

30 B 40 D

101 A 111 560

102 * 112 120

103 * 113 40

104 48 114 D

105 C 115 D

106 * 116 *

107 * 117 *

108 B 118 C

109 90 119 E

110 * 120 D

41 6 51 C

42 4 52 *

43 720 53 B

44 * 54 36

45 B 55 *

46 C 56 5

47 D 57 12

48 B 58 17

49 D 59 B

50 B 60 C

121 * 131 A

122 * 132 C

123 D 133 A

124 B 134 D

125 C 135 E

126 * 136 A

127 58 137 D

128 A 138 *

129 A 139 *

130 63 140 *

61 *

62 4

63 10

64 120

65 15

66 A

67 D

68 C

69 210

70 35

GABARITO

TESTES
71 132

72 210

73 1050

74 120

75 840

76 126

77 A

78 B

79 1050

80 80

19. 18.000.000

21. a) 25.24.23.22 ou 303600
      b) 260  - 26.25.24.23.22

23. 7/44

24. 2 ou 3

39. 3n + 1
n + 1

44. 6840

52. 10080

55. a) 2160
      b) 2880

61. A24,3 - A21,3

96. 2160

102. 8! = 40320

103. 1440

106. 1152

107. 161 280

110. a) 72  b) 7212

116. 792

117. 17 (01+16)

121. 15 120

122. 06 (02+04)

126. 1800

138. 03 (01+02)

139. 07 (01+02+04)

140. 07 (01+02+04)


