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01 – (CABECINHA DO MAX) Uma pessoa entrará e sairá de uma sala com 6 portas numeradas de 1 a 6. De 

quantas maneiras diferentes esta pessoa entrará e sairá dessa sala... 

 

a) ... ? 

b) ... de maneira que não saia pela mesma porta que entrou? 

c) ... sabendo que sairá pela mesma porta que entrou? 

d) ... de maneira que entre pela porta 5 ou 6? 

e) ... entrando por uma porta de numeração par e saindo por uma de numeração ímpar? 

f) ... de maneira que entre por uma porta ímpar e também saia por uma ímpar, diferente da que entrou? 

g) ... de maneira que não saia por uma porta de numeração adjacente à que entrou? 

h) ... de maneira que não saia por uma porta ímpar? 

i) ... de maneira que entre por uma porta com numeração equivalente à metade da que irá sair? 

 

02 – (CABECINHA DO MAX) Uma moça possui 4 camisetas (azul, verde, preta e branca), 3 calças (azul, preta e 

branca) e dois pares de sapatos (um branco e outro preto). De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir... 

 

... ? 

... sabendo que usará uma calça preta? 

... de maneira a usar peças de mesma cor? 

... de maneira a usar duas peças prestas? 

... de maneira a usar exatamente duas peças brancas? 

... sabendo que não usará preto? 

... sabendo que usará um estilo emo, ou seja, cores diferentes? 

 

03 - Quantos são os números pares, de três algarismos, e começados por um algarismo ímpar? 

 

04 - De quantas maneiras podemos escolher um chefe, um tesoureiro e um secretário para um clube, sendo que há 

10 candidatos a chefe, 20 candidatos a tesoureiro e 30 candidatos a secretário? 

 

05 - Cristina nasceu em um dia par, de um mês ímpar, de um ano par. Sabendo que ela nasceu após 1991 e antes de 

2014, quantas são as possíveis datas para o nascimento de Cristina? 

 

06 - De quantas maneiras podemos escolher um capitão, um imediato e um cozinheiro de bordo de uma tripulação 

composta por 15 homens? 

 

07 – (OBMEP) Cada uma das placas das bicicletas de Quixajuba contém três letras. 

A primeira letra é escolhida dentre os elementos do conjunto A={G, H, L, P, R}, a segunda letra é escolhida dentre 

os elementos do conjunto B={M, I, O} e a terceira letra é escolhida dentre os elementos do conjunto C={D, U, N, 

T}. 

Devido ao aumento no número de bicicletas da cidade, teve-se que expandir a quantidade de possibilidades de 

placas. Ficou determinado acrescentar duas novas letras a apenas um dos conjuntos ou uma letra nova a dois 

conjuntos. 

Qual o maior número de novas placas que podem ser feitos, quando se acrescentam as duas novas letras? 

 



 

08 - Ânika confecciona bolsas artesanais. Ela dispõe de 4 diferentes tipos de fecho, 3 diferentes tecidos para a 

bolsa e 6 cores distintas para a flor a ser utilizada como o “toque final”. Além disso, ela consegue fazer 2 modelos 

distintos de alça. Ânika promete exclusividade a todas as suas clientes. No máximo quantas clientes poderão 

comprar de Ânika até que ela modifique suas disponibilidades? 

 

09 - Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números de três algarismos distintos podemos formar? 

 

10 -  Quantos números de três algarismos podemos com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? 

 

11 - (CABECINHA DO MAX) Com os algarismo 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, ... 

 

... quantos números contendo 4 algarismos pode-se formar? 

... quantos números contendo 4 algarismos, sendo todos diferentes, pode-se formar? 

... quantos números ímpares contendo 4 algarismos pode-se formar? 

... quantos números pares contendo 4 algarismos podemos obter? 

... quantos números ímpares contendo 4 algarismos diferentes podemos formar? 

... quantos números múltiplos de 3 contendo 3 algarismos podemos formar? 

... quantos números ímpares contendo 4 algarismos e maiores do que 4000 podemos formar? 

... quantos números pares contendo 4 algarismos e menores do que 6000 podemos formar? 

... quantos números palíndromos contendo 4 algarismos podemos obter? 


