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ANÁLISE COMBINATÓRIA: PERMUTAÇÕES CIRCULARES E COMBINAÇÕES 

SIMPLES 

PERMUTAÇÕES CIRCULARES 

 

Exemplo: 

De quantas maneiras podemos formar uma roda de ciranda com 5 crianças? 

 

À primeira vista parece que a resposta é 5! = 120.  No entanto, as rodas ABCDE e 

EABCD são iguais, pois na roda o que importa é a posição relativa das crianças 

entre si. Como cada roda pode ser girada de 5 modos, então há 120/5 = 4! = 24 

maneiras. 

 

De modo geral, para formar uma roda com n objetos distintos, temos  

𝑃𝐶𝑛 =  𝑛 − 1 ! 

maneiras. 

 

Exemplo: 

De quantos modos pai, mãe e quatro filhos podem ocupar uma mesa redonda, 

sabendo que o pai e a mão sempre ficam juntos? 

 

Se o pai e a mãe sempre ficam juntos, podemos tratá-los como se fossem uma só 

pessoa. Assim, teremos que dispor num círculo cada um dos 4 filhos e a pessoa 

PAEMÃE, o que pode ser feito de  

𝑃𝐶5 = 4! = 24 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 

No entanto, o problema nos diz que pai e mãe devem ficar juntos, mas não diz que 

deve ser nessa exata ordem: Pai e Mãe. Logo, cada roda tem duas maneiras de ser 

montada: com o pai à direita da mãe ou com o pai à esquerda da mãe. 

Portanto, há 2x24 = 48 maneiras. 

 
 

 



 

 

 

Exemplo: 

Dois meninos e três meninas formarão uma roda dando as mãos. De quantos 

modos podem formar essa roda, se os dois meninos não podem ficar juntos 

 

Há 𝑃𝐶5 = 4! = 24 maneiras de formar uma roda sem restrição 

Há 2 × 𝑃𝐶4 = 2 × 3! = 12 maneiras de formar uma roda com os meninos juntos. 

 

Portanto há 24 – 12 = 12 maneiras de formar uma roda sem que os meninos 

fiquem juntos. 

 

Outra solução possível seria primeiro posicionar as meninas (pois estão em maior 

número). Isso pode ser feito de 𝑃𝐶3 = 2! = 2 maneiras. 

A partir daí, surgem 3 espaços (um entre cada dupla de meninas). Agora, há 3 

espaços para colocar um menino e 2 para colocar o segundo. Logo, há 3x2 = 6 

maneiras de posicionar os meninos. 

Portanto, há 2x6 = 12 maneiras de fazer a roda. 

 

OBS. Após o posicionamento das meninas, a permutação deixa de ser circular, pois 

uma vez posicionadas, elas definem um lugar no espaço, de modo que não é 

possível mais girar somente os meninos para encontrar uma mesma roda. 

 

COMBINAÇÕES SIMPLES 

 

Exemplo: 

Tendo 8 alunos, de quantos modos posso escolher 3 para um passeio? 

 

Em primeira análise, pode-se pensar que há 8.7.6 = 336 maneiras de se fazer isso, 

porém, devemos lembrar que para o PFC as decições são SEMPRE NOMINÁVEIS, 

isto é, para o PFC, ser o primeiro escolhido para ir ao passeio é diferente de ser o 

segundo ou o terceiro. Sabemos que isso não é verdade! Precisamos descontar. 

 

Sabemos que as configurações ABC, ACB, BCA, BAC, CAB e CBA representam na 

verdade a mesma configuração: os alunos escolhidos são A, B e C. Ora, então cada 

configuração foi contata exatamente 6 (=3!) vezes e para descontar, vamos dividir 

tudo por 3!. 

 

Portanto, a resposta é 336/6 = 56 maneiras. 

 

 

 



 

Para termos uma Fórmula Fechada que resolvesse o exemplo acima, poderíamos 

ter escrito a resposta 336/6 da seguinte maneira. 

 

O número 336 corresponde a 8!/5! 
8!

5!
=

8.7.6.5.4.3.2.1

5.4.3.2.1
 

 

(OBS. 5! é exatamente (8-3)!, pois há 8 disponíveis para escolher 3) 

A parte em vermelho se cancela e teríamos 336. 

Agora, dividiríamos por 3! para descontar as repetições 

 
8!

5! 3!
= 56 

 

De modo geral, se temos n objetos distintos e queremos escolher p desses objetos, 

isso pode ser feito de 

𝐶𝑛
𝑝 = 𝐶𝑛 ,𝑝 =

𝑛!

𝑝!  𝑛 − 𝑝 !
 

Exemplo: 

Com 10 frutas diferentes, quantas saladas de frutas contendo exatamente 4 frutas 

podemos fazer? 

 

Queremos escolher 4 frutas das 10 em que a ordem NÃO IMPORTA 

 

 

 

 

 

   

Exemplo: 

De quantos modos podemos escolher 6 pessoas, incluindo pelo menos duas 

mulheres, em um grupo de 7 homens e 4 mulheres? 

 

Como precisamos de pelo menos duas mulheres para compor as 6 pessoas, então 

as configurações serão: 2M e 4H, 3M e 3H, 4M e 2H 

 

2M e 4H   -> 𝐶4
2 × 𝐶7

4 = 6.35 = 210 

3M e 3H   -> 𝐶4
3 × 𝐶7

3 = 4.35 = 140 

4M e 2H   -> 𝐶4
4 × 𝐶7

2 = 1.21 = 21 

 

 

 

𝐶10
4 =

10!

4! 6!
= 210 𝑚𝑜𝑑𝑜𝑠 

Com a fórmula 

10.9.8.7

4!
= 210 𝑚𝑜𝑑𝑜𝑠 

Sem a fórmula 

Total:  

210 + 140 + 21 = 371 modos 



 

Exemplo: 

De quantos modos podemos dividir 8 pessoas em 2 grupos de 4 cada? 

 

Há 𝐶8
4 = 70 modos de escolher 4 pessoas para formar um dos grupos. 

Há 𝐶4
4 = 1 modo de escolher 4 pessoas para formar o outro grupo (pois só há 4 

restantes). 

 

A resposta parece ser 70x1 = 70, mas cuidado! Como os grupos são indistinguíveis, 

se escolhermos ABCD primeiro e depois EFGH depois ou EFGH primeiro e ABCD 

depois, essas duas configurações são a mesma configuração. Como nosso PFC 

SEMPRE CONSIDERA QUE A ORDEM É RELEVANTE, devemos dividir por 2 (na 

verdade, por 2!). 

 

Total: 70x1/2 = 35 modos 

 

 

 

 


