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ANÁLISE COMBINATÓRIA: PRINCÍPIOS DE CONTAGEM
A Análise Combinatória é a área da matemática que tem por objetivo contarquantidades finitas.Apesar de relativamente fácil, contar pode ser bastante trabalhoso (imagine contarquantos grãos de areia tem a praia da Barra da Tijuca), por isso, foramdesenvolvidas técnicas de contagem que nos permitem conseguir a quantidadeexata, sem precisar contar, de fato.Um princípio que é visto no 1° Ano do E.M. é o Princípio da Inclusão e Exclusão.Segundo esse princípio, se A é um conjunto e B é outro conjunto, denotando porn(A) e n(B) a quantidade de elementos desses conjuntos, então

𝑛 𝐴 ∪ 𝐵 =  𝑛 𝐴 + 𝑛 𝐵 − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵)
Exemplo:
A tabela abaixo representa uma semana qualquer na cidade do Rio de Janeiro, emque “C” significa “choveu” e “S” significa “fez sol”.

segunda terça quarta quinta sexta sábado domingomanhã S C C S C S Starde S C C C C S S
Determine:

a) Quantos dias fez sol?b) Quantos dias choveu?c) Quantos dias choveu ou fez sol?d) Quantos dias OU choveu OU fez sol?
A resposta para o item a) é 4, pois fez sol na segunda, quinta, sábado e domingo.A resposta para o item b) é 4, pois choveu terça, quarta, quinta e sexta.Repare agora que para responder quantos dias choveu ou fez sol, precisamos terbastante cuidado. Nossa intuição nos diz que devemos somar a quantidade de diasque choveu com a quantidade de dias que fez sol. Assim, obteríamos 4 + 4 = 8 dias.Como, se a semana tem somente 7 dias? O equívoco está na quinta-feira, pois nestedia choveu E fez sol, isto é, a quinta-feira foi contada duas vezes (nos dias quefizeram sol e nos dias que choveram). Logo, a resposta correta será 4 + 4 – 1 = 7.A resposta do item c) é 7.



Outro cuidado especial deve ser tomado ao responder o item d). Em matemática,quanto se coloca a palavra “ou” antes (como em ou choveu ou fez sol), significa oOU excludente, isto é, não se quer o caso em quem as duas coisas aconteceramjuntas.A resposta do item d) é 6, pois ou choveu ou fez sol na segunda, terça, quarta,sexta, sábado e domingo.
Choveu Fez sol

terça Segundaquarta quinta Sábadosexta domingo

Após essa revisão, vamos ao que interessa!
PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM (PFC)OuPRINCÍPIO MULTIPLICATIVO

Começamos com um exemplo.
Ana tem 2 calças diferentes e 3 blusas diferentes. De quantas maneiras Ana podeser vestir?
Vamos chamar de c1 e c2 as calças de Ana e b1 ,b2 e b3 as blusas. As configuraçõesque permitem Ana se arrumar são:
(c1,b1), (c1,b2),(c1,b3)(c2,b1), (c2,b2), (c2,b3)Portanto, há 6 maneiras de Ana se arrumar.
Note que essa solução, apesar de correta, não foi a solução mais econômicapossível, pois precisamos listar todas as configurações e depois contá-las. E sefossem muitas? Ainda sim seria possível e teríamos a resposta correta, mas seriabem trabalhoso. Observe então essa outra solução chamada ÁRVORE DEDECISÕES.

b1 b1c1 b2 c2 b2 6 maneiras.b3 b3



A segunda solução é bem mais econômica que a primeira, porém ainda nos obrigaa listar as configurações para depois contá-las, de uma maneira mais esperta, éverdade. Seria interessante conseguirmos uma solução que não nos obrigasse alistar todas as possibilidades, uma vez que estamos interessados em QUANTASMANEIRAS Ana tem para se arrumar e não em QUAIS MANEIRAS.Note que para cada calça, há 3 maneiras de escolher uma blusa. Como há duascalças, então há 2×3 = 6 maneiras de escolher uma calça e uma blusa. É isso quediz o Princípio Multiplicativo
“Se ha p modos de tomar uma decisão d1 e, QUALQUER QUE SEJA A MINHAESCOLHA PARA d1, há q modos de tomar a decisão d2. Então há p×q modos detomar as duas decisões seguidas.”

Como há 2 maneiras de escolher uma calça e, independente da minha escolha(posso escolher c1 ou c2), sempre há 3 modos de escolher uma blusa. Então, peloPFC há 6 maneiras de Ana se arrumar.
Exemplo 2:Dispondo de 4 cores diferentes, de quantos modos posso pintar a bandeira abaixose faixas adjacentes não podem ter a mesma cor?

4

3
3

Pelo PFC, há 4.3.3 = 36 modos.
Apesar de simples, esse exemplo tem algumas coisas implícitas de fundamentalimportância para a Contagem. Chamamos isso de Os Mandamentos da Contagem

1 – Divida em etapas e aplique, quando possível, o PFC
2 – Nunca adie uma dificuldade: se uma decisão é a mais difícil, comece porela

Como inicialmente as três faixas estavam brancas, a primeira decisão poderia serpintar qualquer uma delas primeiro – já que nenhuma das três decisões era maisdifícil que as demais – e nós começamos pela de cima, colocando 4 possibilidades



para ela (poderíamos ter começado por qualquer outra e o resultado seria omesmo)
Porém, a partir do momento que pintamos a primeira faixa, surge a primeiradificuldade: a faixa seguinte não pode ter a mesma cor que a primeira e por issocolocamos 3 possibilidades para a segunda.
Se ao invés disso, tivéssemos desobedecido o 2° mandamento e adiado estadificuldade, pularíamos para a faixa mais abaixo e teríamos 4 possibilidades paraela (pois a do meio ficou branca) e, por fim, na hora de escolher a cor da faixa domeio teríamos que lidar com um belo “DEPENDE”. Se as cores escolhidas para osextremos fossem iguais, a faixa do meio teria 3 possibilidades; se elas fossemdiferentes, seriam 2 as possibilidades.
Como o número de maneiras de tomar a decisão DEPENDE das decisões anteriores,então NÃO VALE O PFC e aí, “deu ruim!”.

Exemplo 3:Quantos números naturais de três algarismos distintos existem? Quantos sãopares?
Para responder a primeira pergunta, precisamos tomar três decisõses: escolhertrês algarismos, um para as unidades, um para as dezenas e outro para as centenas.

________ ________ _________

9 × 9 × 8 = 648 números
Começamos pelo algarismo das centenas, pois ele não pode ser 0, logo é o maisdifícil de ser escolhido: 9 possibilidadesOs demais algarismos pode ser escolhidos em qualquer ordem, pois não há ordemde dificuldade entre eles.Começamos pelas dezenas. Este não pode ser igual ao das centenas: 9possibilidadesPor último, o algarismo das unidades não pode ser igual aos dois primeiros: 8possibilidades.
Pelo PFC, 9.9.8 = 648 números.



Para responder quantos são pares, resista à tentação de dizer 324. Não é verdadeque em qualquer quantidade de números, a metade é par e a outra metade é impar.Isso vale somente para números CONSECUTIVOS e no caso do exemplo, não foramcontados centenas de números (os que têm algarismos repetidos, como 100, 101,988, etc). Procederemos da mesma maneira.
A decisão mais difícil de ser tomada é o algarismo das unidades, pois se o número épar, então termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Em seguida, iremos pra o das centenas, poisnão pode ser 0.Isso implica em outro problema! Se o algarismo das unidades for 0, então há 9possibilidades para o das centenas, pois ele só não pode ser 0. Se o algarismos dasunidades for 2 , 4, 6 ou 8, então há 8 possibilidades para o das centenas, pois nãopode ser 0, nem o que foi escolhido para as unidades.Como o número de possibilidades para a escolha do algarismo das centenasDEPENDE da escolha do algarismo das unidades, não podemos aplicar o PFCdiretamente. Vamos dividir em dois grupos: os números terminados em 0 e os nãoterminados em 0.
1 – números terminados em 0

0________ ________ _________
9 × 8 × 1 = 72 números

2 – números não terminados em 0

________ ________ _________
8 × 8 × 4 = 256 números

Como não há interseção (nenhum número pode ao mesmo tempo terminar e nãoterminar em 0), temos 256 + 72 = 328 números pares de 3 algarismos distintos.
Este método é conhecido como Método Construtivo.
Outra forma de responder ao mesmo problema seria calcular exatamente o que oproblema NÃO PEDE e, a partir daí, retirar do total.Para esse problema, esse método é mais prático, visto que nosso problema resideno fato de o número terminar ou não em 0, e números ímpares não terminam em 0.



Números Ímpares de 3 algarismos distintos
________ ________ _________

8 × 8 × 5 = 320 números
n(Total) –n( ímpares) = n(pares)
648 – 320 = 328

LISTA 1 – COMBINATÓRIA I – até n° 25


