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Responda as questões a seguir. Procure descrever seu racioćınio e não apenas escrever uma fórmula ou a
resposta final.

1. Se, ao corrigir esta lista, cada questão recebesse apenas “certo” ou “errado”, quantas correções posśıveis
existiriam?

2. Se, ao montar a prova, o professor utilizasse duas questões de cada uma das três primeiras listas, de
quantas maneiras diferentes a prova poderia ser elaborada?

3. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os d́ıgitos 5, 6 e 7?

4. Quantos são os divisores de 3840?

5. De quantas maneiras podemos distribuir n objetos iguais em 2 caixas diferentes?

6. De quantas maneiras podemos distribuir n objetos iguais em 2 caixas iguais?

7. Quantos triângulos diferentes podem ser traçados utilizando-se 14 pontos de um plano, sabendo-se que
não há 3 pontos colineares?

8. Um baralho tem 52 cartas. De quantos modos diferentes podemos distribúı-las entre 4 jogadores de modo
que cada um receba 13 cartas?

9. Um baralho tem 52 cartas. De quantos modos diferentes podemos distribúı-las entre 13 jogadores de modo
que cada um receba uma carta de cada naipe?

10. Um baralho tem 52 cartas. De quantos modos diferentes podemos distribúı-las entre 13 jogadores de modo
que exatamente um receba uma carta de cada naipe e todos os demais recebam cada um um único naipe?

11. De quantas maneiras podemos dividir 10 livros distintos em 5 caixas idênticas, de forma que cada caixa
receba exatamente 2 livros?

12. De quantos modos podemos repartir 8 brinquedos diferentes entre 3 garotos, sendo que os dois mais velhos
recebam 3 brinquedos cada e o mais novo receba 2 brinquedos?

13. De quantos modos diferentes podemos distribuir 8 bolas distintas em três caixas iguais, de modo que duas
delas tenham exatamente 3 bolas cada?

14. Numa sala há 7 pessoas e 9 cadeiras enfileiradas, de quantas maneiras se podem sentar as pessoas?

15. Quantos são os números naturais de quatro algarismos distintos que existem no sistema decimal?

16. Quantos números naturais de três algarismos, maiores que 300, é posśıvel formar com os algarismos 2, 3,
4, 5 e 6 sem repeti-los?

17. Geraldo tem 7 livros diferentes e Pedro tem 9 livros diferentes. De quantas formas eles podem trocar três
livros entre si?

18. Há 5 estradas distintas ligando as cidades A e B, 3 distintas ligando B e C e 2 distintas ligando A e C,
diretamente. Quantas são as possiveis rotas ligando as cidades A e C, sem passar pela mesma cidade mais
de uma vez?

19. De quantas maneiras podemos selecionar duas cartas de um baralho convencional, de forma que:

(a) A primeira carta seja um valete e a segunda não seja uma dama?

(b) A primeira carta seja de copas e a segunda não seja um rei?

20. Quantos anagramas a palavra PARALELEPIPEDO possui?


