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Análise Combinatória 
 
Exercícios (I) 

 

1) Em um 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 

de um dos elevadores. De quantas maneiras diferentes 

poderá fazê-lo?   

          Resp.: 15 maneiras 

      

2) Quantos números de três algarismos distintos podem 

ser formados, usando os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5? 

                                                     Resp.: 60 números 

 

3) Numa eleição em uma escola há três candidatos a 

presidente, cinco a vice-presidente, 6 a secretário e 

sete a tesoureiro. Quantos podem ser os resultados 

da eleição? 

                                               Resp.:630 resultados 

 

4) Quatro times de futebol (Botafogo, Atlético, São 

Paulo e Grêmio) disputam um torneio. Quantas  são 

as possibilidades de classificação para os três 

primeiros lugares? 

                        Resp.: 24 possibilidades de classificação 

 

5) Numa cidade, os números dos telefones têm 7 

algarismos e não podem começar por zero. Os três 

primeiros constituem o prefixo. Sabendo-se que em 

todas as farmácias os quatro últimos dígitos são 

0000 e o prefixo não tem dígitos repetidos, 

determine o número de telefones que podem ser 

instalados nas farmácias. 

               Resp.:podem ser instalados 648 telefones 

 

6) Com os algarismos 0, 2, 3 e 4, quantos números de 

três algarismos podem ser formados? 

                                                     Resp.:48 números 

 

7) Em um prédio com dez moradores é necessário 

formar uma comissão com três pessoas: um síndico, 

um secretário e um tesoureiro. Quantas comissões 

diferentes podem ser formadas com esses 

moradores?                                                                           

Resp.:720 comissões diferentes 

 

8) Numa sala, temos 5 rapazes e 6 moças. Quantos 

grupos podemos formar, tendo 2 rapazes e 3 moças? 

                     Resp.:podemos formar 200 grupos 

 

9) Quantos anagramas tem a palavra 

PARALELOGRAMO? 

                                Resp.:1 297 296 000 anagramas 

 

10) Um partido com oito deputados e quatro senadores 

precisa participar de uma comissão mista, cedendo 

três deputados e dois senadores. De quantas 

maneiras os elementos desse partido poderão 

compor a comissão? 

                                                    Resp.:336 maneiras 

 

11) Quantos números de 4 algarismos podemos formar 

nos quais o algarismo 2 aparece ao menos uma vez? 

                                            Resp.: 3. 168  números 

 

12) Um dado é jogado 3 vezes, uma após a outra. 

Quantos são os resultados possíveis em que os três 

números obtidos são diferentes? 

                                                   Resp.:120 resultados 

 

13) Um hospital possui 15 médicos. De quantas formas 

distintas podemos formar equipes de plantão, de 

forma que entrem 4 médicos? 

                                                     Resp.:1365 equipes 

 

14) Na situação da figura abaixo, quantos triângulos 

distintos podem ser traçados. Tendo como vértices 

os pontos assinalados na circunferência? 

 

 

 

 

 

a) 216 

b) 120 

c) 60 

d) 20 

e) 10 

                                             

                   Resp.:d 

 

Boa Diversão!!! 


