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Princípio fundamental da contagem  

1. Existem 2 vias de locomoção de uma cidade A para uma cidade B e 3 vias de locomoção da cidade B 

a uma cidade C. De quantas maneiras se pode ir de A a C, passando por B?  

2. De quantas maneiras diferentes se pode vestir uma pessoa que tenha 5 camisas, 3 calças, 2 pares de 

meias e 2 pares de sapatos?  

3. Ao lançarmos sucessivamente 3 moedas diferentes, quantas e quais são as possibilidades de 

resultado?  

4. Numa lanchonete há 5 tipos de sanduíche, 4 tipos de refrigerante e 3 tipos de sorvete. De quantas 

maneiras podemos tomar um lanche composto de 1 sanduíche, 1 refrigerante e 1 sorvete?  

5. Quantos números de dois algarismos podemos formar sabendo que o algarismo das dezenas 

corresponde a um múltiplo de 2 (diferente de zero) e o algarismo das unidades a um múltiplo de 3?  

6. Usando somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6: 

a) quantos números de 2 algarismos podemos formar?  

b) quantos números pares de 2 algarismos podemos formar?  

c) quantos números ímpares de 2 algarismos podemos formar?  

d) quantos números de 2 algarismos distintos podemos formar?  

e) quantos números de 2 algarismos pares podemos formar?  

Fatorial 

7. Calcule o valor ou simplifique: 

a) 6!    e) 
𝑛!(𝑛−2)!  

b) 
7!4!    f) 

(𝑛+1)!(𝑛+2)!  
c) 

12!10!+9!   g) 
(𝑛+3)!(𝑛−2)! ∙ (𝑛−1)!(𝑛+2)!  

d) 
12!10!+9!  

8. Quantas palavras (com significado ou não) de 3 letras podemos formar com as letras A, L e I? Quais 

são essas palavras?  



9. Quantos números de 4 algarismos podemos escrever com os algarismos 2, 4, 6 e 8? E de 4 

algarismos distintos?  

10. De quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode sentar-se num banco de 5 lugares para tirar 

uma foto?  

11. De quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode sentar-se num banco de 5 lugares, ficando 

duas delas (por exemplo, pai e mãe) sempre juntas, em qualquer ordem?  

12. Quantos são os anagramas da palavra AMOR?  

13. Quantos números naturais de algarismos distintos entre 5000 e 10000 podemos formar com os 

algarismos 1, 2, 4 e 6?  

14. (Unaerp-SP) Se 
𝑥!(𝑥+1)!(𝑥−1)!𝑥! = 20, então x vale: 

a) −6. b) −5. c) 4.  d) 5.  e) 6. 

 

15. (Unitau-SP) Sendo 𝑛 ≠ 0, o(s) valor(es) de n tal que 
(𝑛+1)!−𝑛!(𝑛−1)! = 7𝑛 é(são): 

a) 7.  b) 0 e 7. c) 0 e 10. d) 1.  e) 0 e 2. 

16. (Uniube-MO) Considere os seguintes números naturais pares 4, 6, 8, ..., 100. Efetuando-se a soma 

4! + 6! + 8! + ... + 100!, o algarismo que ocupa a ordem das unidades dessa soma é igual a: 

a) 4.          b) 2.          c) 6.          d) 8. 

 

17. (PUC-RJ) Se 
𝑛!(𝑛+2)!+(𝑛+1)! = 148, então: 

a) 𝑛 = 2.  b) 𝑛 = 12.   

c) 𝑛 = 5.  d) 𝑛 = 7.  

e) 𝑛 = 10. 

Arranjo Simples 

18. Calcule: 

a) 𝐴4,2  e) 𝐴5,1  

b) 𝐴6,3  f) 𝐴7,0  

c) 𝐴8,2  g) 𝐴8,5  

d) 𝐴4,4  h) 𝐴𝑛,0  

 

19. Determine a expressão correspondente a: 

a) 𝐴𝑥,2  b) 𝐴𝑥−3,2   c) 𝐴2𝑥+1,3  
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20. Determine o valor de x nas equações: 

a) 𝐴𝑥−1,2 = 30  b) 𝐴𝑥,3 = 𝑥3 − 40  

21. Um clube tem 30 membros. A diretoria é formada por um presidente, um vice-presidente, um 

secretário e um tesoureiro. Se uma pessoa pode ocupar apenas um desses cargos, de quantas 

maneiras é possível formar uma diretoria?  

 

22. Responda às questões: 

a) Quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados pêlos dígitos 4, 5, 6, 7 e 8?  

b) Quantos desses números formados são ímpares?  

 

23. De quantas maneiras podemos escolher um pivô e um ala num grupo de 1 2 jogadores de 

basquete?  

 

24. Considere os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 

a) Quantos números de três algarismos distintos podemos escrever?  

b) Quantos números de quatro algarismos distintos que terminem com 7 podemos escrever?  

c) Quantos números de sete algarismos distintos que iniciem com 3 e terminem com 8 podemos 

escrever?  

d) Quantos números de sete algarismos distintos podemos escrever com os algarismos 5 e ó sempre 

jun- i tos e nessa ordem?  

 

25. Num sofá há lugares para 4 pessoas. De quantas maneiras diferentes podem sentar-se 6 pessoas?  

 

26. Um estudante tem ó lápis de cores diferentes. De quantas maneiras ele poderá pintar os estados 

da região Sudeste do Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espirito Santo), cada um de uma 

cor?  

27.Responda: 

a) Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra FILHO?  



b) Quantas "palavras" de 4 letras distintas é possível formar com as letras da palavra FILHO?  

c) Quantas dessas "palavras" de 4 letras começam com O?  

d) Quantas dessas "palavras" de 4 letras terminam com Fl?  

e) Quantas dessas "palavras" contêm a letra l?  

 

28. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6: 

a) quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar?  

b) quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar tal que o último algarismo seja sempre 

6?  

c) quantos números pares de 4 algarismos distintos podemos formar?  

d) quantos números ímpares de 4 algarismos distintos podemos formar?  

 

29. De quantas maneiras diferentes podemos dispor uma equipe de 4 alunos numa sala de aula que 

tem 30 carteiras?  

 

30. Dispomos de 5 cores e queremos pintar uma faixa decorativa com 3 listras, cada uma de uma cor. 

De quantas maneiras isso pode ser feito?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Princípio fundamental da contagem (GABARITO) 

1. Existem 2 vias de locomoção de uma cidade A para uma cidade B e 3 vias de locomoção da cidade B 

a uma cidade C. De quantas maneiras se pode ir de A a C, passando por B? 6 maneiras 

2. De quantas maneiras diferentes se pode vestir uma pessoa que tenha 5 camisas, 3 calças, 2 pares de 

meias e 2 pares de sapatos? 60 maneiras diferentes 

3. Ao lançarmos sucessivamente 3 moedas diferentes, quantas e quais são as possibilidades de 

resultado? 8 possibilidades; A-A-A, A-A-B, A-B-A, A-B-B, B-A-A, B-A-B, B-B-A, B-B-B. 

4. Numa lanchonete há 5 tipos de sanduíche, 4 tipos de refrigerante e 3 tipos de sorvete. De quantas 

maneiras podemos tomar um lanche composto de 1 sanduíche, 1 refrigerante e 1 sorvete? 60 

maneiras 

5. Quantos números de dois algarismos podemos formar sabendo que o algarismo das dezenas 

corresponde a um múltiplo de 2 (diferente de zero) e o algarismo das unidades a um múltiplo de 3? 16 

números 

6. Usando somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6: 

a) quantos números de 2 algarismos podemos formar? 36 números 

b) quantos números pares de 2 algarismos podemos formar? 18 números pares 

c) quantos números ímpares de 2 algarismos podemos formar? 18 números ímpares 

d) quantos números de 2 algarismos distintos podemos formar? 30 números 

e) quantos números de 2 algarismos pares podemos formar? 9 números 

Fatorial 

7. Calcule o valor ou simplifique: 

a) 6! 720   e) 
𝑛!(𝑛−2)! 𝑛2 − 𝑛 

b) 
7!4! 210   f) 

(𝑛+1)!(𝑛+2)! 1𝑛+2 

c) 
12!10!+9! 124   g) 

(𝑛+3)!(𝑛−2)! ∙ (𝑛−1)!(𝑛+2)! 𝑛2 + 2𝑛 − 3 

d) 
12!10!+9! 120 

8. Quantas palavras (com significado ou não) de 3 letras podemos formar com as letras A, L e I? Quais 

são essas palavras? 6 palavras; ALI, AIL, LAI, LIA, IAL, ILA. 

9. Quantos números de 4 algarismos podemos escrever com os algarismos 2, 4, 6 e 8? E de 4 

algarismos distintos? 256 números; 24 números 



10. De quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode sentar-se num banco de 5 lugares para tirar 

uma foto? 120 maneiras 

11. De quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode sentar-se num banco de 5 lugares, ficando 

duas delas (por exemplo, pai e mãe) sempre juntas, em qualquer ordem? 48 maneiras 

12. Quantos são os anagramas da palavra AMOR? 24 anagramas 

13. Quantos números naturais de algarismos distintos entre 5000 e 10000 podemos formar com os 

algarismos 1, 2, 4 e 6? 6 números 

14. (Unaerp-SP) Se 
𝑥!(𝑥+1)!(𝑥−1)!𝑥! = 20, então x vale: 

a) −6. b) −5. c) 4.  d) 5.  e) 6. 

 

15. (Unitau-SP) Sendo 𝑛 ≠ 0, o(s) valor(es) de n tal que 
(𝑛+1)!−𝑛!(𝑛−1)! = 7𝑛 é(são): 

a) 7.  b) 0 e 7. c) 0 e 10. d) 1.  e) 0 e 2. 

16. (Uniube-MO) Considere os seguintes números naturais pares 4, 6, 8, ..., 100. Efetuando-se a soma 

4! + 6! + 8! + ... + 100!, o algarismo que ocupa a ordem das unidades dessa soma é igual a: 

a) 4.          b) 2.          c) 6.          d) 8. 

 

17. (PUC-RJ) Se 
𝑛!(𝑛+2)!+(𝑛+1)! = 148, então: 

a) 𝑛 = 2.  b) 𝑛 = 12.   

c) 𝑛 = 5.  d) 𝑛 = 7.  

e) 𝑛 = 10. 

Arranjo Simples 

18. Calcule: 

a) 𝐴4,2 12  e) 𝐴5,1 5 

b) 𝐴6,3 120  f) 𝐴7,0 1 

c) 𝐴8,2 56  g) 𝐴8,5 6720 

d) 𝐴4,4 24  h) 𝐴𝑛,0 1 

 

19. Determine a expressão correspondente a: 

a) 𝐴𝑥,2 𝑥2 − 𝑥  b) 𝐴𝑥−3,2 𝑥2 − 7𝑥 + 12  c) 𝐴2𝑥+1,3 8𝑥3 − 2𝑥 
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20. Determine o valor de x nas equações: 

a) 𝐴𝑥−1,2 = 30 7  b) 𝐴𝑥,3 = 𝑥3 − 40 4 

21. Um clube tem 30 membros. A diretoria é formada por um presidente, um vice-presidente, um 

secretário e um tesoureiro. Se uma pessoa pode ocupar apenas um desses cargos, de quantas 

maneiras é possível formar uma diretoria? 657720 maneiras 

 

22. Responda às questões: 

a) Quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados pêlos dígitos 4, 5, 6, 7 e 8? 120 

números 

b) Quantos desses números formados são ímpares? 48 números 

 

23. De quantas maneiras podemos escolher um pivô e um ala num grupo de 1 2 jogadores de 

basquete? 132 maneiras 

 

24. Considere os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 

a) Quantos números de três algarismos distintos podemos escrever? 504 números 

b) Quantos números de quatro algarismos distintos que terminem com 7 podemos escrever? 336 

números 

c) Quantos números de sete algarismos distintos que iniciem com 3 e terminem com 8 podemos 

escrever? 2520 números 

d) Quantos números de sete algarismos distintos podemos escrever com os algarismos 5 e ó sempre 

jun- i tos e nessa ordem? 15120 números 

 

25. Num sofá há lugares para 4 pessoas. De quantas maneiras diferentes podem sentar-se 6 pessoas? 

360 maneiras 

 

26. Um estudante tem ó lápis de cores diferentes. De quantas maneiras ele poderá pintar os estados 

da região Sudeste do Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espirito Santo), cada um de uma 

cor? 360 maneiras 

27.Responda: 

a) Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra FILHO? 120 anagramas 



b) Quantas "palavras" de 4 letras distintas é possível formar com as letras da palavra FILHO? 120 

palavras 

c) Quantas dessas "palavras" de 4 letras começam com O? 24 palavras 

d) Quantas dessas "palavras" de 4 letras terminam com Fl? 6 palavras 

e) Quantas dessas "palavras" contêm a letra l? 96 palavras 

 

28. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6: 

a) quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? 360 números 

b) quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar tal que o último algarismo seja sempre 

6? 60 números 

c) quantos números pares de 4 algarismos distintos podemos formar? 180 números 

d) quantos números ímpares de 4 algarismos distintos podemos formar? 180 números 

 

29. De quantas maneiras diferentes podemos dispor uma equipe de 4 alunos numa sala de aula que 

tem 30 carteiras? 657720 maneiras 

 

30. Dispomos de 5 cores e queremos pintar uma faixa decorativa com 3 listras, cada uma de uma cor. 

De quantas maneiras isso pode ser feito? 60 maneiras 

 

 


