
 

Faça a leitura dos textos das páginas 77 a 100 e observe os 

exemplos a seguir:  

 Maria possui 2 saias nas cores (preta e marrom) e 3 blusas nas cores 

(vermelha, azul e lilás). De quantos modos diferentes ela pode se vestir 

combinando saia e blusa? 

Vamos pensar. 

Maria pode fazer as seguintes combinações: 

 

 

Então podemos concluir que Maria tem 6 modos diferentes de se vestir. 

Fazendo o uso do princípio fundamental da contagem, podemos 

resolver o exercício dessa forma: multiplicando o número de saias pelo 

número de blusas, observe: 

2.3 = 6 

 Usando as 26 letras do nosso alfabeto e os 10 algarismos conhecidos. 

Quantas placas podemos confeccionar com 3 letras e 4 algarismos. 

De acordo com o enunciado do exercício podemos ter placas com elementos 

repetidos e sem repetição, portanto, podemos calcular da seguinte maneira, 

26.26.26.10.10.10.10= 175760000 placas 

Logo, podemos confeccionar 175760000 placas. 

 

 Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os 

algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? 

Um número formado com três algarismos possui a casa da centena, a casa 

da dezena e a casa da unidade. 
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saia preta com blusa vermelha saia marrom com blusa vermelha 

saia preta com blusa azul saia marrom com blusa azul 

saia preta com blusa lilás saia marrom com blusa lilás 



Exemplo: o número 654 possui três algarismos distintos, ou seja, os 

números não se repetem. O número 6 representa a centena, o número 5 

representa a dezena e o número 4 representa a unidade. 

Observando o enunciado do exercício posso afirmar que existem 6 

possibilidades para a centena, 5 possibilidades para a dezena e 4 

possibilidades para a unidade, já que o exercício pede um número com três 

algarismos distintos. 

Então temos: 6.5.4 = 120 possibilidades 

Logo, podemos formar 120 números com três algarismos distintos. 

 

 Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos números com três 

algarismos podemos formar? 

Neste caso, os algarismos podem ser repetidos, mas existe uma restrição. 

Sabemos que um número com três algarismos não se inicia com zero. 

Portanto, a casa da centena terá 7 possibilidades, a casa da dezena com 8 

possibilidades e a da unidade também com 8 possibilidades. 

Então temos: 7.8.8 = 448 números 

Logo, podemos formar 448 números com três algarismos. 

 

 Quantos são os anagramas da palavra anel?  

A palavra anel é formada por quatro letras que não se repetem. 

Calculando temos: 4.3.2.1 = 24 possibilidades. 

Também podemos representar dessa forma 4! (quatro fatorial). 

4! = 4.3.2.1=24 

 

 Quantos anagramas da palavra anel começam com a? 

Este tipo de exercício possui uma restrição. A letra a não pode ser trocada 

de lugar, mas as outras letras podem. 

Observe: aeln, alne, alen, são algumas sugestões de anagramas. Mas 

podemos fazer o uso do princípio fundamental da contagem dessa forma: 

3.2.1= 6 possibilidades ou representar dessa forma 3!=3.2.1 = 6 

 



 Uma pequena empresa quer formar um time de 

futebol e 15 funcionários se inscreveram, dizendo 

que aceitam jogar em qualquer posição. De quantas 

formas é possível escolher os 11 jogadores do time? 

 

 

Solução: 

De 15 operários, 11 serão escolhidos e a ordem não importa, pois queremos 

escolher apenas os jogadores sem determinar as posições em campo. 

Temos, então, as características de uma combinação de 15 pessoas (n=15) 

para formar grupos de 11 (p=11). 

 

𝐶 =  
15!

11! ∙(15!−11!)
 = 

15∙14∙13∙12∙11!

11! ∙(4!)
 = 

15∙14∙13∙12

4∙3∙2∙1
=

32760

24
= 1365 

 

Assim, os jogadores podem ser escolhidos de 1365 formas diferentes. 

 

Acesse os links: 

https://www.youtube.com/watch?v=3dm6pq6akQI 

https://www.youtube.com/watch?v=O35Tcw3xAqE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se necessário, acesse o site da escola 

através do link 

https://www.ceejamar.com.br/ 
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1) Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os 

algarismos 1,2,3,4,5,6? 

 

 

 

 

2) Quantos números com dois algarismos distintos podemos formar com 

os algarismos 1,2,3,4,5? 

 

 

 

3) Quantos números com dois algarismos distintos podemos formar com 

os algarismos 1,2,3,4,5,6,7,8,9? 

 

 

 

4) Quantos são os anagramas da palavra perdão? 

 

 

 

5) Num restaurante há 2 tipos de salada, 3 tipos de pratos quentes e 3 

tipos de sobremesa. Quantas possibilidades temos para fazer uma 

refeição? 

 

6) Em uma empresa de informática, o código de acesso dos funcionários 

deve ser criado utilizando três letras e quatro números. Sabendo que o 

código pode ser criado utilizando três letras entre 26, e quatro números 

entre 10 algarismos, qual o número possível de códigos que podem ser 

criados? 

 

a) 118 

b) 260 

c) 260.000 

d) 157.760.000 

e) 175.760.000 



7) A quantidade de anagramas da palavra amigo que termina com a letra 

o é: 

a) 120 

b) 60 

c) 24 

d) 12 

e) 6 

 

8) Um pesquisador científico precisa escolher três cobaias, num grupo de 

oito cobaias. O número de maneira que ele pode realizar a escolha é: 

 

a) 11 

b) 24 

c) 42                                    

d) 56 

e) 65 

 

 

9) Indique se as afirmações são verdadeiras ou falsas. 

a) O fatorial de 2 é 2 

b) O fatorial de 3 é 3 

c) O fatorial de 4 é 24 

d) O fatorial de 6 é 5040 

e) O fatorial de 8 é 40320 

 

 

 

 

 

 



10) Relacione a coluna da esquerda com a da direita corretamente. 

a) O número de anagramas da palavra livro.                        (  ) 720 

b) O número de anagramas da palavra amor.                       (  ) 5040 

c) O número de anagramas da palavra mar.                         (  ) 6 

d) O número de anagramas da palavra martelo.                    (  ) 24  

e) O número de anagramas da palavra colher.                      (  ) 120 


