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01 – Considerando a palavra ESTUDAR, quantos são os anagramas possíveis de serem formados que se 

iniciam por vogal e terminam em consoante? 

 

A) 60 

B) 5040 

C) 720 

D) 1440 

E) 360 

 

02 - (ENEM) 10 times serão selecionados para disputar um campeonato. Estes times, primeiramente, serão 

sorteados para que cada 5 fiquem em um grupo. Depois disso, sorteiam-se números de 1 a 5 para que cada time 

receba uma numeração correspondente em seu grupo. Sabe-se que os 2 primeiros times de cada grupo se 

classificam para as finais. Diante disso, o número de maneiras diferentes de alocar os 10 times em 2 grupos, 

corresponder cada time a um número e, por fim, o número de maneiras diferentes de 2 se classificarem, 

correspondem a, respectivamente e especificamente... 

 

A)... 3 arranjos simples; 

B) ... uma combinação, um arranjo simples e uma permutação simples; 

C) ... uma combinação, uma permutação simples e um arranjo simples; 

D) ... uma combinação e dois arranjos simples; 

E) ... um arranjo simples, uma permutação com repetição e outro arranjo simples. 

 

03 – Ainda utilizando a palavra ESTUDAR, quantos são os possíveis anagramas possíveis de serem formados 

que não possuam a sílaba TU? 

 

A) 60 

B) 5040 

C) 720 

D) 1440 

E) 360 

 

04 - Considere a palavra TRICOLOR, responda: 

 

a) Quantos são os anagramas que se iniciam por vogal? 

b) Quantos são os anagramas desta palavra? 

c) Quantos são os anagramas que se iniciam pela letra T e terminam em consoante? 

 

05 – Uma aluna, com dificuldades em determinado conteúdo para prova, decidiu reunir alguns amigos para 

estudar, pois, caso não o fizesse, teria grandes chances de sair mal na prova. Sabendo que 7 amigos se 

ofereceram para estudar com ela, quantos seriam os grupos (incluindo-a) de 5 pessoas possíveis de serem 

formados, sabendo que André e Marcelo não poderiam estar juntos, pois ambos iriam atrapalhar os estudos 

alheios? 

 

A) 25 

B) 32 



 

C) 36 

D) 40 

E) 42 

 

06 - Pretende-se formar uma comissão de 5 membros a partir de um grupo de 10 operários e 5 empresários, de 

modo que nessa comissão haja pelo menos 2 representantes de cada uma das 2 classes. O total de diferentes 

comissões que podem ser assim formadas é: 

 

07 -  (CABECINHA DO MAX) O homem deseja ir à Plutão. Tal desejo surgiu por conta de manifestações de 

astrólogos revoltados pelo fato de Plutão não ser mais considerado um planeta e por isso ter afetado diretamente 

em vária previsões astronômicas. Por conta de tal fato, certas pessoas não possuirão mais amor, dinheiro, 

alegria e outras características do ser humano comum. Sendo assim, a NASA decidiu realizar esta viagem. 

Quantas equipes de 2 astronautas podem ser formadas com 20 astronautas? 

 

08 - Na cidade de São Paulo os números telefônicos têm 9 algarismos, tendo em seu começo o algarismo 9. 

Suponhamos que as redes de táxis entrem em um acordo de maneira que o sufixo seja sempre com 4 algarismos 

idênticos, sendo o sufixo os 4 últimos números e o prefixo os 5 primeiros. Quantos seriam os numerais 

possíveis para estes telefones? 

 

A) 9 . 105. 

B) 9 . 108. 

C) 105. 

D) 108. 

E) 64 800 000. 

 

09 - Possuo 4 bolas amarelas, 3 vermelhas, 2 azuis e 1 verde. Pretendo colocá-las em um tubo acrílico 

translúcido e incolor, onde elas ficarão umas sobre as outras na vertical. De quantas maneiras distintas eu 

poderei formar esta coluna de bolas? 

 

10 - Cada seleção participante da copa do mundo de futebol inscreve 23 jogadores, sendo necessariamente três 

goleiros. Em cada partida, dois jogadores de cada seleção são escolhidos entre os 23 inscritos para o exame 

anti-doping, mas são descartadas as possibilidades de que os dois jogadores escolhidos sejam goleiros. De 

quantas maneiras diferentes estes dois jogadores podem ser escolhidos? 

 

11 - participar de um campeonato de Futsal, um técnico dispõe de 3 goleiros, 3 defensores, 6 alas e 4 atacantes. 

Sabendo-se que sua equipe sempre jogará com 1 goleiro, 1 defensor, 2 alas e 1 atacante, quantos times 

diferentes o técnico poderá montar? 

 

12 - De um grupo de 10 pessoas, deseja-se organizar uma excursão para ouro Preto com 7 pessoas. Sabe-se que, 

por existir uma rivalidade muito grande entre Pedro e Maurício pelo fato de ambos terem sido namorados de 

Helena, não é aconselhável que quaisquer dois dos 3 viagem juntos, pois Helena também guarda mágoa de 

ambos. Diante disso...  

 

A)... existem menos de 22 maneiras de montar esse grupo. 

B) ... existem mais de 21 maneiras de montar esse grupo, porém, menos que 30. 

C) ... existem entre 30 e 50 maneiras de montar esse grupo. 

D) ... existem mais de 50 maneiras de montar esse grupo. 

E) ... é impossível montar tal grupo. 

 

13 - Considere A, B, C, D, E, F e G pontos num mesmo plano, tais que dentre esses pontos não existam três que 

sejam colineares. Quantos triângulos podem ser formados com vértices dados por esses pontos, de modo que 

não existam triângulos de lado AB, nem de lado BC? 

 

14 - Em uma empresa há 6 sócios brasileiros e 4 japoneses. A diretoria será composta por 5 sócios, sendo 3 

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



 

 

15 - O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum e o que mais mata mulheres no mundo. 

Pesquisadores da Universidade de Brasília (UNB) investigam propriedades antitumorais de extratos vegetais 

produzidos a partir de plantas da Amazônia, como a Cassia Ocidentalis. Suponha que no laboratório de 

farmacologia da UnB trabalhem 10 homens e 4 mulheres. Necessita-se formar uma equipe composta por 4 

pessoas para dar continuidade às pesquisas e nela pretende-se que haja pelo menos uma mulher. Nessas 

condições, o número total de maneiras de se compor a equipe de pesquisadores é igual a: 

 

16 - Um micro-ônibus possui 24 assentos. Sabe-se que 24 pessoas adentrarão neste e que somente 5 sabem 

dirigir. Sabendo-se que existem 4 crianças neste grupo e que tais crianças devam ficar nos 4 últimos lugares, de 

quantas maneiras diferentes poderíamos dispor este grupo de pessoas no interior do veículo, sendo uma pessoa 

sentada em cada assento? 

 

17 - Dois meninos e três meninas formarão uma roda dando-se as mãos. De quantos modos diferentes poderão 

formar a roda de modo que os dois meninos não fiquem juntos? 

 

18 - Em um hospital, há 3 vagas para trabalhar no berçário, 5 no banco de sangue e 2 na radioterapia. Se 6 

funcionários se candidatarem para o berçário, 8 para o banco de sangue e 5 para a radioterapia, de quantas 

formas distintas essas vagas podem ser preenchidas? 

 

19 - Numa cidade, os números telefônicos não podem começar por zero e têm oito algarismos, dos quais os 

quatro primeiros constituem o prefixo. Considere que os quatro últimos dígitos de todas as farmácias são 0000 e 

que o prefixo da farmácia "Viva vida" é formado pelos dígitos 2, 4, 5 e 6, não repetidos e não necessariamente 

nesta ordem. O número máximo de tentativas a serem feitas para identificar o número telefônico completo 

dessa farmácia equivale a: 

 

20 - Em uma classe de 9 alunos, todos se dão bem, com exceção de Andréia, que vive brigando com Manoel e 

Alberto. Nessa classe, será constituída uma comissão de cinco alunos, com a exigência de que cada membro se 

relacione bem com todos os outros. Quantas comissões podem ser formadas?  

 

21 - Quantos são os anagramas da palavra TAQUARA que não possui 2 letras A juntas? 

 

22 - Dentre 3 moças e 5 rapazes deve-se formar uma comissão de 5 pessoas com, pelo menos, 1 moça e 1 rapaz. 

De quantas formas distintas tal comissão poderá ser formada? 

 

23 - Três números inteiros distintos de -20 a 20 foram escolhidos de forma que seu produto seja um número 

negativo. O número de maneiras diferentes de se fazer essa escolha é: 

 

24 - Um brinquedo comum em parques de diversões é o "bicho-da-seda", que consiste em um carro com cinco 

bancos para duas pessoas cada e que descreve sobre trilhos, em alta velocidade, uma trajetória circular. 

Suponha que haja cinco adultos, cada um deles acompanhado de uma criança e que, em cada banco do carro, 

devam acomodar-se uma criança e o seu responsável. De quantos modos podem as dez pessoas ocupar os cinco 

bancos?  

    

25 - 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? 

 

26 - O diretório acadêmico de uma faculdade possui 12 membros, entre os quais serão escolhidos 4 para os 

cargos de presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário. De quantas maneiras diferentes poderá ser feita 

esta escolha? 

 

27 - (CABECINHA DO MAX) Sabendo-se que uma pessoa possui 4 diferentes cores de tinta para pintar um 

cartaz correspondente à palavra SABEDORIA, de quantas maneiras diferentes este homem poderia pintar o 

cartaz, com a condição de que letras adjacentes não tenham mesma cor? 

 



 

28 - Em uma empresa há 5 sócios brasileiros e 4 japoneses. A diretoria será composta por 4 sócios, sendo 2 

sócios de cada nacionalidade. De quantos modos essa composição poderá ocorrer? 

 

29 - Numa cidade, os numerais telefônicos têm oito algarismos e não podem começar por zero, dos quais os 

quatro primeiros constituem o prefixo e os 4 posteriores o sufixo. Suponhamos que exista um acordo em que 

estabelecimentos comerciais possuam telefones com sufixos do tipo AABB, com A diferente de B (por 

exemplo, 3556 - 7722). Sabendo-se que sufixos diferentes deste não seriam aceitos, determine o número de 

diferentes telefones que poderiam haver para os estabelecimentos comerciais desta cidade.  

 

30 - Dois meninos e quatro meninas formarão uma roda dando-se as mãos. De quantos modos diferentes 

poderão formar a roda de modo que os dois meninos fiquem juntos? 

 

31 - Em uma prova composta de 12 questões (com 4 alternativas cada) , sabe-se que, pelo fato do professor ser 

supersticioso, ele sempre coloca o mesmo tanto de respostas de cada alternativa (A, B, C, D) na prova. 

Sabendo-se deste fato, o número de gabaritos diferentes que a prova pode conter... 

 

A) ... é maior do que 350 mil. 

B) ... está entre 280 mil e 350 mil. 

C) ... está entre 200 mil e 280 mil. 

D) ... está entre 100 mil e 200 mil. 

E) ... é menor do que 100 mil. 

 

32 - Quantos são os números naturais de algarismos distintos entre 3200 e 10000 que podemos formar com os 

algarismos pares? 

 

33 - Senhas de banco são um problema para muitos, visto que estas, se descobertas por outros, podem causar 

transtornos aos donos da conta. Suponhamos que um banco somente aceite senhas de 6 algarismos, de maneira 

que senhas com todos os algarismos diferentes não sejam aceitas. Diante disso, qual é o número máximo de 

senhas possíveis de serem criadas? 

 

A) 480 000.  B) 590 490.  C) 848 800.  D) Um milhão.  E) N.d.a. 

 

34 - O homem deseja ir ao planeta Marte. Tal desejo surgiu por conta de manifestações relativas a um reality 

show em que pessoas seriam enviadas à Marte. Sendo assim, a NASA decidiu realizar esta viagem. Quantas 

equipes diferentes de 3 astronautas poderiam ser formadas com 30 voluntários? 

 

A) 24 360.  B) 4 060.  C) 8 120.  D) 12 180.  E) 6 090. 

 

35 - 5 pessoas decidem fazer uma viagem e um carro de passeio. Sabendo-se que 3 destas pessoas sabem dirigir 

e que, uma das outras duas pessoas é uma criança, logo, não pode sentar na frente, de quantas maneiras 

diferentes estas 5 pessoas poderiam realizar a viagem? 

 

A) 72.  B) 48.  C) 27.  D) 36.  E) 54. 

 

36 - Quantos são os números de 3 algarismos que podemos formar a partir do conjunto  {1, 2, 3, 5, 9}... 

 

A) ... de maneira que os números sejam ímpares? 

B) ... de maneira que os números sejam palíndromos? 

C) ... de modo que sejam maiores do que 300? 

 

37 - 6 pessoas formarão uma roda dando-se as mãos. De quantos modos diferentes poderão formar a roda de 

modo que José e Maria fiquem juntos, porém, sem esquecer que Paulo e Roberto não? 

 



 

38 - Num acampamento estão 14 jovens, sendo 6 paulistas, 4 cariocas e 4 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: 

 

39 - Considere o número 52 736. Permutando-se todas as combinações possíveis deste número e ordenando-os 

em ordem crescente, qual seria a posição ocupada pelo número 67 235? 

 

40 – Não são necessários 40 exercícios. 39 já bastam. 


