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Exercícios sobre Análise Combinatória
1. “O designer português Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que permite que pessoas
daltônicas identifiquem cores. O sistema consiste na utilização de símbolos que identificam as
cores primarias (azul, amarelo e vermelho), Além disso, a justaposição de dois desses símbolos
permite identificar cores secundarias (como o verde, que e o amarelo combinado com o azul). O
preto e o branco são identificados por pequenos quadrados: o que simboliza o preto e cheio,
enquanto o que simboliza o branco e vazio. Os símbolos que representam preto e branco também
podem ser associados aos símbolos que identificam cores, significando se estas são claras ou
escuras.”
Folha de São Paulo. Disponível em: www1.folha.uol.com.br.Acesso em: 18 fev. 2012 (adaptado)
De acordo com o texto, quantas cores podem ser representadas pelo sistema proposto?
a) 14
b) 18
c) 20
d) 21
e) 23

2. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma
brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos; um dos
personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é
adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi
escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno e sorteado e da a sua
resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores, e um mesmo aluno não pode
ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele e declarado vencedor e
a brincadeira e encerrada.
O diretor sabe que algum aluno acertara a resposta porque há:
a) 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.
b) 20 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.
c) 119 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.
d) 260 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.
e) 270 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.

3. O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos
a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número,
colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados.
Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos
e, em nenhum deles, apareceram dígitos pares.
Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75 913 é:
a) 24.
b) 31.
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c) 32.
d) 88.
e) 89.

4. Doze times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi
escolhido da seguinte forma: primeiro foram sorteados 4 times para compor o Grupo A. Em
seguida, entre os times do Grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do
torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo, e o segundo seria o time
visitante.
A quantidade total de escolhas possíveis para o Grupo A e a quantidade total de escolhas dos
times do jogo de abertura podem ser calculadas através de:
a) Uma combinação e um arranjo, respectivamente.
b) Um arranjo e uma combinação, respectivamente.
c) Um arranjo e uma permutação, respectivamente.
d) Duas combinações.
e) Dois arranjos.

5. Uma moça vai desfilar vestindo saia, blusa, bolsa e chapéu. O organizador do desfile afirma
que três modelos de saia, três de blusa, cinco de bolsa e um certo número de chapéus permitem
mais de duzentas possibilidades de diferentes escolhas deste traje. Assinale a alternativa que
apresenta o número mínimo de chapéus que torna verdadeira a afirmação do organizador.
a)
b)
c)
d)
e)

189
30
11
5
4

6. Considere que um professor de arqueologia tenha obtido recursos para visitar 5 museus, sendo
3 deles no Brasil e 2 fora do país. Ele decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e
internacionais relacionados na tabela a seguir.
Museus nacionais

Museus internacionais

Masp – São Paulo

Louvre – Paris

MAM – São Paulo

Prado – Madri

Ipiranga – São Paulo

British Museum – Londres

Imperial – Petrópolis

Metropolitan – Nova York
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De acordo com os recursos obtidos, de quantas maneiras diferentes esse professor pode escolher
os 5 museus para visitar?
a) 6
b) 8
c) 20
d) 24
e) 36

7. No Nordeste brasileiro é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas
preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças
com areia de cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as
cores da paisagem (casa, palmeira e fundo), conforme a figura.

O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza; a casa, nas cores azul, verde ou
amarela; e a palmeira, nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da
casa nem da palmeira, por uma questão de contraste, então o número de variações que podem
ser obtidas para a paisagem é:
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
e) 10

8. A escrita Braile para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caractere 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:
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O número total de caracteres que podem ser representados no sistema Braile é:
a) 12
b) 31
c) 36
d) 62
e) 720

9. Estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos, distribuídas conforme a tabela a
seguir:

Deseja-se realizar um estudo comparativo entre três dessas espécies de mamíferos – uma do
grupo cetáceos, outra do grupo primatas e a terceira do grupo roedores.
O número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo
é igual a:
a) 1.320
b) 2.090
c) 5.845
d) 6.600
e) 7.245
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