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Não serão aceitas respostas em questões sem resolução. 
Resolva todas as questões em folhas separadas e grampeie-as juntamente a esta. 

 

01 - Em uma empresa há 6 sócios brasileiros e 5 japoneses. A diretoria será composta por 5 sócios, sendo 3 

brasileiros e 2 japoneses. De quantos modos essa composição poderá ocorrer? 

 

02 - Num acampamento estão 14 jovens, sendo 5 paulistas, 4 cariocas e 5 mineiros. Para fazer a limpeza do 

acampamento, será formada uma equipe com 2 paulistas, 1 carioca e 1 mineiro, escolhidos ao acaso. O número 

de maneiras possíveis para se formar essa equipe de limpeza é: 

 

03 - Determine o número de anagramas contendo AAA que podem ser formados com as letras do nome 

ALEMANHA.  

 

04 - 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? 

 

05 - 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. 

 

06 - De quantos modos 4 rapazes e 4 moças podem se sentar em 4 bancos de dois lugares cada, de modo que 

em cada banco fiquem um rapaz e uma moça? 

 

07 - Quantos são os números naturais de algarismos distintos entre 3000 e 4500 que podemos formar com os 

algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? 

 

08 - Uma mulher necessita realizar um percurso, no centro de sua cidade, saindo de A, passando por B, C e D, 

nesta ordem. Os pontos abaixo representam os quarteirões da cidade. Sabe-se que ela utilizará apenas o sentido 

NORTE e LESTE para ir de A à B e de C à D e SUL e LESTE de B para C. Diante da situação apresentada, 

determine o número de maneiras possíveis para que esta mulher vá de A para D. 

 

 
 


