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01 - Na palavra NORTE, quantos anagramas podem ser formados? Quantos começam com vogal? 

 

02 - (U.F.Pelotas-RS) Tomando como base a palavra UFPEL, resolva as questões a seguir. 

 

a. Quantos anagramas podem ser formados de modo que as vogais estejam sempre juntas? 

b. Quantos anagramas podem ser formados com as letras UF juntas? 

c. Quantos anagramas podem ser formados com as letras PEL juntas e nessa ordem? 

 

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

 

04 - (ITA) No sistema decimal, quantos números de cinco algarismos (sem repetição) podemos escrever, de 

modo que os algarismos 0(zero),2(dois) e 4(quatro) aparecem agrupados? 

Obs: Considerar somente números de 5 algarismos em que o primeiro algarismo é diferente de Zero. 

 

05 - Em um torneio de futsal um time obteve 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, nas 15 partidas disputadas. De 

quantas maneiras distintas esses resultados podem ter ocorrido? 

 

06 - Em uma prova composta de 20 questões envolvendo V ou F, de quantas maneiras distintas teremos doze 

respostas V e oito respostas F?  

 

07 - (UFSCAR) Calcule o número de anagramas da palavra CLARA em que as letras AR parecem juntas nesta 

ordem. 

08 - (Unitau) Determine o número de anagramas da palavra BIOCIÊNCIAS que terminam com as letras AS, 

nesta ordem. 

09 - De quantas maneiras diferentes podemos organizar quatro DVDs em uma prateleira? 

 

10 - (Vunesp-SP) Considere todos os números formados por seis algarismos distintos obtidos permutando-se, 

de todas as formas possíveis, os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

 

a) Determine quantos números é possível formar (no total) e quantos números se iniciam com o algarismo 1. 

 

b) Escrevendo-se esses números em ordem crescente, determine qual posição ocupa o número 512346 e que 

número ocupa a 242ª posição. 

 

11 – Quantos são os anagramas da palavra MISSISSIPI que iniciam por S, terminem por S e que tenham SS no 

meio? 

 

12 - Em relação aos anagramas da palavra PERNAMBUCO, pergunta-se: 

 

a) Quantos começam por P? 

b) Quantos começam por P e terminam por O? 

c) Quantos têm as letras R, N, A juntas e nessa ordem? 

d) Quantos têm as letras B, U, C, O juntas? 



 

13 - 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. 

 

14 - Dos números distintos que são formados com todos os algarismos do número 333669, quantos desses são 

ímpares? 

 

15 - (UFU) Um jogo é formado por 25 pontos, conforme a figura. Calcule o número de formas distintas de 

"caminhar" de A a C, passando por B, sabendo-se que só pode haver movimento na horizontal (da esquerda 

para a direita) ou na vertical (de cima para baixo), um espaço entre dois pontos de cada vez.  

 

 
a) 25     

b) 28     

c) 30     

d) 38     

e) 42  



 

16 - (UFU) A prova de um concurso é composta somente de 10 questões de múltipla escolha, com as 

alternativas A, B, C e D por questão. Sabendo-se que, no gabarito da prova, não aparece a letra A e que a 

letra D aparece apenas uma vez, quantos são os gabaritos possíveis de ocorrer? 

 

a) 410    

b) 210    

c) 29    

d) 10.29   

e) 4.29 

 

 

17 - (UFU) Para gerar sua senha de acesso, o usuário de uma biblioteca deve selecionar cinco algarismos 

de 0 a 9, permitindo-se repetições e importando a ordem, em que eles foram escolhidos. Por questões de 

segurança, senhas que não tenham nenhum algarismo repetido são consideradas inválidas. Por exemplo, 

as senhas 09391 e 90391 são válidas e diferentes, enquanto que a senha 90381 é inválida. O número total 

de senhas válidas que podem ser geradas é igual a: 

 

a) 69 760   

b) 30 240   

c) 50 000   

d) 19 760   

e) n.d.a 

 

18 - Considere nove barras de metal que medem, respectivamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 metros. 

Quantas combinações de cinco barras, ordenadas em ordem crescente de comprimento, podem ser feitas 

de tal forma que a barra de 5 metros ocupe sempre a quarta posição? 

 

19 - De quantos modos 5 rapazes e 5 moças podem se sentar em 5 bancos de dois lugares cada, de modo 

que em cada banco fiquem um rapaz e uma moça? 

 

20 - (ENEM) A escrita Braile para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caráter é um conjunto 

de 6 pontos dispostos em forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. 

Por exemplo, a letra A é representada por 

 
O número total de caracteres que podem ser representados no sistema Braile é 

 

a) 12       

b) 31       

c) 36       

d) 63       

e) 720 



 

 

 

21 - Com as letras da palavra MAGNITUDE, quantos grupos de quatro letras pode-se formar de modo 

que em cada grupo tenha exatamente duas vogais?  

 

22 - (CABECINHA DO MAX) Da palavra PARACATU, quantos são os anagramas que podem ser 

formados... 

 

a) ...? 

b) ... de maneira que tais anagramas se iniciem por P? 

c) ... de maneira que tais anagramas se iniciem pela letra R e terminem em T? 

d) ...de maneira que tais anagramas se iniciem por A? 

e) ... de maneira que tais anagramas se iniciem e terminem pela letra A? 

f) ... de maneira que as vogais AAA apareçam juntas? 

g) ...de maneira que as vogais AAA não apareçam juntas? 

h) ... de maneira que as letras C e T apareçam juntas? 

i) ... de maneira que não tenhamos consoantes juntas? 

 

 

23 - De quantas maneiras é possível ordenar uma fila com 6 pessoas... 

 

a) ... de maneira aleatória? 

b) ... em ordem de tamanho? 

c) ... de modo que Sérgio e Valdir não fiquem juntos? 

 

24 - Quantos são os números naturais de algarismos distintos entre 5000 e 10000 que podemos formar 

com os algarismos 1, 2, 4, 5 e 6? 

 

25 - (ENEM) Num programa transmitido diariamente, uma emissora de rádio toca sempre as mesmas 10 

músicas mas nunca na mesma ordem. Para esgotar todas as possíveis sequências dessas músicas, seriam 

necessários, aproximadamente: 

 

a) 100 dias   

b) 10 anos   

c) 1 século   

d) 10 séculos   

e) 10 milênios 

 

26 - No desenho a seguir, as linhas horizontais e verticais representam ruas, e os quadrados representam 

quarteirões. A quantidade de trajetos de comprimento mínimo ligando A e B que passam por C é: 

 

a) 32  

b) 60  

c) 43  

d) 35  

e) 44 

  



 

27 - Uma equipe de natação composta por 8 atletas (6 homens e 2 mulheres) ficará hospedada em um 

hotel durante um torneio de natação. Este andar possui oito quartos numerados e dispostos de forma 

circular, conforme a figura abaixo. Sabendo que os atletas ficarão em quartos individuais e que as 

mulheres não ficarão em quartos adjacentes, o número de maneiras distintas de alocar estes atletas nestes 

oito quartos é igual a: 

 
a) 40 . 6!         

b) 4 . 5! . 5!           

c) 8 . 5!        

d) 
!4

!6!.5
        

e) 40.5!.6! 

28 - De quantas maneiras 10 clientes de um banco podem se posicionar na fila única dos caixas de modo 

que as 4 mulheres do grupo fiquem juntas? 

 

29 - (CABECINHA DO MAX) O tuiuiú é o nome de uma ave da família Ciconiidae. É também 

conhecido como jaburu, tuim-de-papo-vermelho (no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) e cauauá (no 

Amazonas). O tuiuiú é considerado a ave-símbolo do Pantanal onde é a maior ave voadora. No sul do 

Brasil, é conhecido principalmente como jabiru. 

 
Da palavra TUIUIÚ (desprezando-se o acento), quantos são os anagramas que podem ser formados de 

maneira que tais anagramas se iniciem por U? 

 

30 - (CABECINHA DO MAX) 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. 

 



 

 
 

31 - (ENEM) O código de barras, contido na maior parte dos produtos industrializados, consiste num 

conjunto de várias barras que podem estar preenchidas com cor escura ou não. Quando um leitor óptico 

passa sobre essas barras, a leitura de uma barra clara é convertida no número 0 e a de uma barra escura, 

no número 1. Observe abaixo um exemplo simplificado de um código em um sistema de código com 20 

barras. 

 

 
 

Se o leitor óptico for passado da esquerda para a direita irá ler: 01011010111010110001 

Se o leitor óptico for passado da direita para a esquerda irá ler: 10001101011101011010 

 

No sistema de código de barras, para se organizar o processo de leitura óptica de cada código, deve-se 

levar em consideração que alguns códigos podem ter leitura da esquerda para a direita igual à da direita 

para a esquerda, como o código 00000000111100000000, no sistema descrito acima. Em um sistema de 

códigos que utilize apenas cinco barras, determine a quantidade de códigos com leitura da esquerda para 

a direita igual à da direita para a esquerda, desconsiderando-se todas as barras claras ou todas as escuras. 

 

 

 

 

 

32 - OS SIMPSONS, desenho muito assistido ao longo de mais de duas décadas por pessoas de todo o 

mundo, apresenta uma família do cotidiano estadunidense cheia de problemas: um filho indisciplinado, 

uma filha adolescente com crise existencial, um pai de família que adora beber, uma mãe que tem de se 

desdobrar para cuidar de todos e... uma bebê que vive com uma chupeta na boca. Tal família resolveu 

sair para almoçar e, neste restaurante, as mesas são circulares e de 5 lugares como mostra a figura abaixo: 



 

 
 

Pergunta-se: de quantas maneiras diferentes... 

 

a) ... os Simpsons podem se sentar ao redor desta mesa? 

b) ... eles poderiam se sentar na mesa, porém, sem deixar que Lisa e Bart sentem-se um ao lado do outro 

(pois poderiam brigar)? 

c) ... eles poderiam se sentar à mesa de maneira que Homer e Marggie fiquem juntos? 

 

 
 


