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ALUNO : ________________________________________________ TURMA : __________

1. (Espcex (Aman) 2019) Considere o conjuntode números naturais Formando
grupos de três números distintos desseconjunto, o número de grupos em que a somados termos é ímpar éa) b) c) d) e)
2. (Espcex (Aman) 2017) Um grupo é formadopor oito homens e cinco mulheres. Deseja-sedispor essas oito pessoas em uma fila,conforme figura abaixo, de modo que as cinco
mulheres ocupem sempre as posições

e e os homens as posições e

Quantas formas possíveis de fila podem serformadas obedecendo a essas restrições?a) b) c) d)e)
3. (Espcex (Aman) 2015) Permutam-se detodas as formas possíveis os algarismos 1, 3, 5,7, 9 e, escrevem-se os números assim formadosem ordem crescente. A soma de todos osnúmeros assim formados é igual aa) b) c)
d) e)
4. (Epcar (Afa) 2018) Dez vagas de umestacionamento serão ocupadas por seiscarros, sendo: pretos, vermelhos ebranco.
Considerando que uma maneira de isso ocorrerse distingue de outra tão somente pela cor doscarros, o total de possibilidades de os seiscarros ocuparem as dez vagas é igual aa) b)c) d)

5. (Epcar (Afa) 2017) Um baralho é compostopor cartas divididas em naipes distintos(copas, paus, ouros e espadas). Cada naipe éconstituído por cartas, das quais são
numeradas de a e as outras são
valete dama rei e ás
Ao serem retiradas desse baralho duas cartas,uma a uma e sem reposição, a quantidade desequências que se pode obter em que aprimeira carta seja de ouros e a segunda nãoseja um ás é igual aa) b) c) d)
6. (Epcar (Afa) 2016) Uma caixa contémbolas das quais são amarelas e numeradas
de a verdes numeradas de a e
mais bolas de outras cores todas distintas esem numeração.A quantidade de formas distintas de seenfileirar essas bolas de modo que as bolasde mesmo número fiquem juntas éa) b) c) d)
7. (Epcar (Afa) 2015) Um turista queriaconhecer três estádios da Copa do Mundo noBrasil não importando a ordem de escolha.Estava em dúvida em relação às seguintessituações:
I. obrigatoriamente, conhecer o Estádio doMaracanã.II. se conhecesse o Estádio do Mineirão,também teria que conhecer a ArenaPantanal, caso contrário, não conhecerianenhum dos dois.
Sabendo que a Copa de 2014 se realizaria emestádios brasileiros, a razão entre onúmero de modos distintos de escolher asituação I e o número de maneiras diferentesde escolha para a situação II, nessa ordem, é
a) b) c) d)



8. (Epcar (Afa) 2014) Sr. José deseja guardarbolas – uma azul, uma branca, uma vermelha euma preta – em caixas numeradas:

O número de maneiras de Sr. José guardartodas as bolas de forma que uma mesmacaixa NÃO contenha mais do que duas bolas, éigual aa) b) c) d)
9. (Epcar (Afa) 2014) Distribuiu-se,aleatoriamente, bolas iguais em caixasdiferentes. Sabendo-se que nenhuma delasficou vazia, a probabilidade de uma caixaconter, exatamente, bolas éa) b) c) d)
10. (Epcar (Afa) 2013) Num acampamentomilitar, serão instaladas três barracas: I, II e III.Nelas, serão alojados 10 soldados, dentre eles osoldado A e o soldado B, de tal maneira quefiquem 4 soldados na barraca I, 3 na barraca II e3 na barraca III.Se o soldado A deve ficar na barraca I e osoldado B NÃO deve ficar na barraca III, então onúmero de maneiras distintas de distribuí-los éigual aa) 560 b) 1120 c) 1680 d) 2240
11. (Epcar (Afa) 2011) Um colecionador deixou
sua casa provido de , disposto a
gastar tudo na loja de miniaturas da esquina. Ovendedor lhe mostrou três opções que havia naloja, conforme a seguir.
• 5 diferentes miniaturas de carros, custando

cada miniatura;
• 3 diferentes miniaturas de livros, custando

cada miniatura;
• 2 diferentes miniaturas de bichos, custando

cada miniatura.
O número de diferentes maneiras dessecolecionador efetuar a compra das miniaturas,gastando todo o seu dinheiro, éa) 15 b) 21 c) 42 d) 90

12. (Ita 2014) Determine quantosparalelepípedos retângulos diferentes podemser construídos de tal maneira que a medida decada uma de suas arestas seja um númerointeiro positivo que não exceda 10.
13. (Ita 2007) Dentre 4 moças e 5 rapazesdeve-se formar uma comissão de 5 pessoascom, pelo menos, 1 moça e 1 rapaz. De quantasformas distintas tal comissão poderá serformada?
14. (Ufrj 2007) Um sítio da internet gera umasenha de 6 caracteres para cada usuário,alternando letras e algarismos. A senha égerada de acordo com as seguintes regras:
- não há repetição de caracteres;
- começa-se sempre por uma letra;
- o algarismo que segue uma vogal correspondea um número primo;
- o algarismo que segue uma consoantecorresponde a um número par.
Quantas senhas podem ser geradas de formaque as três letras sejam A, M e R, em qualquerordem?
15. (Ufrj 2001) A mala do Dr. Z tem umcadeado cujo segredo é uma combinação comcinco algarismos, cada um dos quais podendovariar de 0 a 9. Ele esqueceu a combinação queescolhera como segredo, mas sabe que atendeàs condições:
a) se o primeiro algarismo é ímpar, então oúltimo algarismo também é ímpar;
b) se o primeiro algarismo é par, então o últimoalgarismo é igual ao primeiro;
c) a soma dos segundo e terceiro algarismos é5.
Quantas combinações diferentes atendem àscondições estabelecidas pelo Dr. Z?
16. (Ufrj 2000) Uma estante de biblioteca tem16 livros: 11 exemplares do livro "Combinatóriaé fácil" e 5 exemplares de "Combinatória não édifícil".
Considere que os livros com mesmo títulosejam indistinguíveis.
Determine de quantas maneiras diferentespodemos dispor os 16 livros na estante demodo que dois exemplares de "Combinatórianão é difícil" nunca estejam juntos.



Gabarito:
Resposta da questão 1:[C]Resposta da questão 2:[C]Resposta da questão 3:[E]Resposta da questão 4:[A]Resposta da questão 5:[A]Resposta da questão 6:[A]Resposta da questão 7:[A]Resposta da questão 8:[D]Resposta da questão 9:[C]Resposta da questão 10:[B]Resposta da questão 11:[B]Resposta da questão 12:220Resposta da questão 13:125Resposta da questão 14:432Resposta da questão 15:Há 1800 combinações diferentes que atendem às condições estabelecidas pelo Dr. Z.Resposta da questão 16:792 maneiras.


