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ALUNO(A): ______________________________________________________________________________________________________________ 

Aula 1 _ Introdução 
 

Análise Combinatória é o ramo da Matemática que estuda as “Técnicas de Contagem”. 
 
MOTIVAÇÃO  (TAE/IFRN) Visando socializar o conhecimento científico e cultural, o IFRN realizou um evento produzido com a 
participação dos campi. Suponha que, para organizar esse evento, o instituto decida formar uma comissão com 8 servidores. 

Para selecionar os nomes que comporão essa comissão, cada um dos 15 campi, em conjunto com a pró-reitoria de ensino e a 
pró-reitoria de pesquisa e inovação, deveria enviar o nome de um representante. No dia da escolha, apenas as duas pró-reitorias 

e 10 campi haviam enviado os nomes. Sabendo-se que o presidente e o vice da comissão serão escolhidos entre o representante 
da pró-reitoria de ensino e o da pró-reitoria de pesquisa e inovação, o número de maneiras distintas que essa comissão poderá 

ser formada é:                       A) 210                       B) 420                      C) 1848                       D) 924 

 
Inicialmente, observe a seguinte questão que servirá de base para, futuramente, decidirmos entre 
“somar” ou “multiplicar”. 
 

Q1) Considere 3 moças e 2 rapazes. Para realizar uma determinada tarefa, quantas são as possíveis 
escolhas de:       a) um destes 5 alunos?             b) uma dupla formada por uma moça e um rapaz? 
 

OBS:    “ou” ↔ Princípio Aditivo. 

 “e” ↔ Princípio Multiplicativo. (P.F.C.)  Árvore de Possibilidades 

 

Q2) Uma moeda é lançada três vezes. Qual é o número de possíveis 
resultados?    SOLUÇÃO:  

Portanto,  ______  maneiras. 
 

Q3) Partindo de X, dispomos de três trajetórias para chegar em Y e, em 
seguida, dispomos de duas possibilidades para chegar em Z. Quantas 
são as maneiras distintas de, partindo de X, chegar em Z? 

SOLUÇÃO: 

          Portanto,  ______  maneiras. 

X   Y   Z  
 

 
Q4) Dois amigos, X e Y, disputam um jogo. Vence a disputa quem ganhar duas partidas seguidas ou 
três em qualquer ordem.  
a) Qual é o número de resultados possíveis nesta competição? 
b) Qual a quantidade mínima, e a máxima, de partidas disputadas para que se tenha um vencedor? 

 

Aula 2 _ Princípio Fundamental da Contagem (P.F.C.) 
 
O P.F.C. diz que: 
“Se há x modos de tomar uma decisão D1 e, tomada esta decisão, há y modos de tomar a decisão 

D2, então o número de modos de tomar sucessivamente as decisões D1 e D2 é ‘x .y ’.” 

 
Para resolver problemas de Análise Combinatória: 1) Devemos ter a Postura/Iniciativa. 
2) Decompor em problemas menores.   3) Não adiar dificuldades, priorize. 
 
Q5) O código Morse usa duas letras, ponto e traço, e as palavras têm de 1 a 4 letras. Quantas são 
as palavras do código Morse? 
 
Q6) Dispomos de três cores para pintar uma bandeira composta por cinco listras. Se cada listra 

deve ter apenas uma cor e não é permitido usar cores iguais em listras adjacentes, de quantos 
modos podemos colorir a bandeira? 
 
Q7) Quantos são os números:     a) com três algarismos?       b) com três algarismos distintos? 
c) com três algarismos ímpares?    d) com três algarismos pares e distintos? 
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Aula 3 _ Fatorial 
 
Fatorial  Seja “n” um número natural, n ≥ 2. 

Definimos o fatorial de “n” como sendo: 
    n! = n . (n – 1) . (n – 2) . ... . 3 . 2 . 1 
Exs:  
a) 4! = 4.3.2.1 = 24          b) 6! = 6.5.4.3.2.1 = 720           c) 6! = 6.5!  

 
Q8) Calcule ou simplifique as expressões: 

a) 7!                 b) 
  

  
                 c) 

     

     
                 d) 

  

      
            e) 

      

      
 
      

      
 

 

Q9) (USP) Considere a equação 
         

      
   , sendo n ≠ 0, quais são os valores de n que 

tornam a equação verdadeira? 
 

Q10) (Cengranrio) Se      
        
       , então qual o valor de       ? 

 

Aula 4 _ Permutação 

 

Q11) De quantos modos distintos é possível ordenar: 
a) 3 objetos?                       b) 5 objetos?                       c) “n” objetos? 
 
Q12) Quantos são os anagramas possíveis com as letras da palavra: 
a) AMOR?      b) BRASIL? c) (UFPA) BRASIL, começados por B e terminados por L?   
 
d) BRASIL, que começam e terminam por consoante? 
 
Q13) (PERMUTAÇÕE CIRCULARES) De quantos modos podemos formar uma roda com 5 crianças? 
 
Q14) Há 9 funcionários em uma empresa, sendo 4 estatísticos, 3 contadores e 2 matemáticos. De 
quantos modos podemos perfilar todas essas pessoas de modo que os grupos de mesma área 
fiquem juntos? 
 

Aula 5 _ Exercícios 
 

Q15) Oito políticos foram convidados a participar de uma mesa em uma convenção. Os lugares 
eram contínuos e dispostos em linha, de um mesmo lado da mesa. Sabendo que o político A não 
suporta o político B, não podendo sentar juntos, de quantas maneiras a mesa poderá ser composta? 
 
Q16) Em uma sala há 8 cadeiras e 4 pessoas. Qual o número de modos distintos das pessoas 

ocuparem as cadeiras? 
 
Q17) Numa sala há 5 lugares dispostos lado a lado e 7 pessoas. De quantos modos diferentes essas 
pessoas podem ser colocadas, ficando 5 sentadas e 2 em pé ? 
 
Q18) Quantos são os anagramas da palavra CAPÍTULO: 
a) que começam por consoante e terminam por vogal? 
b) que tem as letras C, A, P juntas e nessa ordem? 

c) que tem as letras C, A, P juntas e em qualquer ordem? 
d) que tem as vogais e consoantes intercaladas? 

e) que tem a letra C no 1º lugar e a letra A no 2º lugar? 

f) que tem a letra C no 1º lugar ou a letra A no 2º lugar? 

 
Q19) (UFPR) Considerando a equação “(5x – 7)! = 1”, qual a soma de suas raízes? 
 

Q20) a) Quantos divisores inteiros e positivos possui o número 360? b) Quantos divisores são 
pares? c) Quantos são ímpares? d) Quantos são quadrados perfeitos? 
 
 
 



Aula 6 _ Combinação 

 
Q21) a) Liste de quantos modos podemos escolher um trio entre cinco alunos? 
b) Por que a quantidade obtida no item “a” não é “5.4.3 = 60”? 
c) Por quanto temos que dividir “5.4.3” para obtermos a quantidade certa? 
d) Qual o significado desse número obtido no item “c”? 
e) Escreva com fatorial uma expressão que representa a quantidade obtida no item “a”? 

 
Note que: Colocando as 5 pessoas em fila (5!), ao escolher três para compor o trio (3!), 
automaticamente, dois são escolhidas para não formarem (2!). 
 
Q22) De quantos modos podemos escolher “p” elementos em um conjunto com “n” elementos? 

 

Combinação  Quando a ordem da escolha não for       
  

        
 

relevante, então devemos usar a fórmula de Combinações.  
 
Q23) Quantos comissões de 3 pessoas podem ser montadas em um escritório de contabilidade com 
8 especialistas dessa área?  
 
Q24) De uma comissão técnica formada por estatísticos e matemáticos, devemos ter 5 pessoas, dos 
quais pelo menos 2 devem ser matemáticos. Se são disponíveis 4 matemáticos e 5 estatísticos, 
então qual é o número possível de comissões distintas? 
 

Aula 7 _ Exercícios 
 

Q25) (IFRN) Todos os convidados de uma festa trocaram apertos de mãos. Um convidado 

observou que foram 528 cumprimentos e que 2/3 dos convidados eram mulheres. Qual é o 

número de homens convidados? 

 
Q26) (IFRN) Qual é o número de triângulos diferentes 
que podemos formar utilizando três pontos quaisquer da figura?    

 
Q27) (UFRN) Quantos números de 7 dígitos, maiores do que 6 milhões, podem ser formados 

com os algarismos 0, 1, 3, 4, 6, 7 e 9, sem repeti-los? 

 

Q28) Quantas diagonais possui um:  a) hexágono?  b) octógono?  c) cubo  d) prisma hexagonal? 

 
Q29) Em um plano há 5 pontos, entre os quais não existem três colineares. Quantas retas ficam 

determinadas? 
 

Aula 8 _ Permutação Com Repetição 
 

Q30) Quantos são os anagramas possíveis com as letras da palavra “ARARA”?  

SOLUÇÃO 1:     SOLUÇÃO 2: 

     Se as letras fossem distintas, teríamos “5!”. 

     Entretanto, “A1R1A2R2A3 = A3R2A1R1A2”, logo, temos que 

 Generalizando: descontar “3!” e “2!”. Portanto, 
  

    
   . 

              
        

  

        
 

 

Q31) Quantos são os anagramas da palavra: a) “MATEMATICA”?       b) URUGUAI 

c) URUGUAI, começados com vogal?  d) ARARAQUARA, com A nas extremidades? 

 

Q32) De quantas formas 8 sinais “+” e 4 sinais “–” podem ser colocados em sequência? 

 



Aula 9 _ Combinação Completa 
 

Q33) Em uma sorveteria, dispondo de quatro sabores, de quantos modos é possível escolher 

duas bolas de sorvete? 

SOLUÇÃO: 

1º Modo:                      

(AA), (AB), (AC), (AD), (BB), (BC), (BD), (CC), (CD) e (DD)  10 modos.      

2º Modo: 

x1 + x2 + x3 + x4 = 2, esta equação representa a soma das quantidades dos 4 sabores resultando 

em duas bolas. O esquema abaixo mostra algumas soluções: 

 **| | |   ou  *|*| |   ou   |*|*|   ou   | |**|  ou   | |*|*   ou   *| | |*   ou   | | |** 
(2, 0, 0, 0)       (1, 1, 0, 0)           (0, 1, 1, 0)           (0, 0, 2, 0)           (0, 0, 1, 1)          (1, 0, 0, 1)       (0, 0, 0, 2) 

Na prática, queremos permutar 5 objetos (**|||) com repetição, portanto:   
    

  

    
   . 

 

Q34) Na mesma sorveteria, queremos 6 bolas de sorvete. Quantas são as escolhas possíveis? 

SOLUÇÃO: 

Aqui, temos    x1 + x2 + x3 + x4 = 6   e o esquema abaixo mostra algumas soluções: 

**|*| |***   ou  *|*|**|**   ou   ***|*|*|   ou   |****|**|    ou   ***|*|*|*   ou   ||******|     
    (2, 1, 0, 3)                   (1, 1, 2, 2)                      (3, 1, 1, 0)                  (0, 4, 2, 0)                   (3, 1, 1, 1)              (0, 0, 6, 0)       

Queremos permutar 9 objetos (*** *** |||) com repetição, portanto:   
    

  

    
   . 

Generalizando: 

O número de modos de escolher “r” objetos, com ou sem repetição, entre “n” objetos distintos é             
            

equivalente ao número de soluções inteiras e não negativas da equação   x1 + x2 + x3 + ... + xn = r . 

 

Q35) Considere a equação x + y + z = 8. Obtenha o número de soluções: 

a) inteiras das equação. b) inteiras positivas.  c) da inequação  x + y + z ≤ 8. 

 

Aula 10 _ Exercícios 
 

Q36) Em uma sorveteria deseja comprar 5 bolas de sorvete. Sabe-se que estão disponíveis os 

sabores chocolate, morango e baunilha. 

a) de quantos modos ele pode escolher as 5 bolas entre os 3 sabores oferecidos? 

b) se ele deseja escolher pelo menos uma bola de cada sabor, de quantos maneiras ele pode 

escolher as 5 bolas? 
 

Q37) (IFRN) Um professor dispõe de 10 lápis iguais, 7 borrachas iguais e 12 canetas iguais que 

serão distribuídos com os seus dois alunos monitores. Qual a quantidade de maneiras distintas 

que esses objetos podem ser distribuídos entre esses dois alunos, de modo que 

cada um receba, pelo menos, 3 lápis, 2 borrachas e 4 canetas? 

 

Q38) Jogando somente seis números, quantos são os jogos distintos que podem ser realizados? 

 
Q39) (UFRN) O quadro de avisos de uma escola de ensino médio foi dividido 
em quatro partes, como mostra a figura ao lado. No retângulo à esquerda, são 
colocados os avisos da diretoria, e, nos outros três retângulos, serão 
colocados, respectivamente, de cima para baixo, os avisos dos 1º, 2º e 3º 
anos do ensino médio. A escola resolveu que retângulos adjacentes (vizinhos) 
fossem pintados, no quadro, com cores diferentes. Para isso, disponibilizou cinco cores e solicitou 

aos servidores e alunos sugestões para a disposição das cores no quadro. Determine o número 
máximo de sugestões diferentes que podem ser apresentadas pelos servidores e alunos. 

 

Q40) Resolva o problema “MOTIVAÇÃO”. 


