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Professor Marco Costa

01. (UFSC) Um campeonato de futebol de salão é disputado por várias equipes, jogando
entre  si,  turno  e  returno.  Sabendo-se  que  foram jogadas  272  partidas,  determine  o
número de equipes participantes.

02. (ITA-SP) Uma urna contém 12 bolas das quais 7 são pretas e 5 são brancas. De
quantos modos podemos tirar 6 bolas da urna, das quais duas sejam brancas?

03. (Vunesp-SP) Considere, num plano, 10 pontos distintos entre si.  Suponha que 4
desses  pontos  pertençam  a  uma  mesma  reta  e  que  dois  quaisquer  dos  demais  não
estejam  alinhados  com  nenhum  dos  pontos  restantes.  Calcule  o  número  de  retas
determinadas por esses 10 pontos.

04. (IME-SP) Com 10 espécies de frutas, quantos tipos de salada, contendo 6 espécies
diferentes, podem ser feitas?

05. (UFAL) João e Maria fazem parte de um grupo de 15 pessoas, 5 das quais serão
escolhidas para formar uma comissão. Do total de comissões que podem ser formadas,
de quantas fazem parte João e Maria?

06. (Faap-SP) Num plano temos 16 pontos;  9  deles pertencem a uma reta.  Quantas
circunferências podem passar por 3 quaisquer daqueles pontos?

07. (UEL-PR) Em uma floricultura, estão à venda 8 mudas de cravo e 12 mudas de
rosas, todas diferentes entre si. Um cliente pretende comprar 3 mudas de cravos e 4 de
rosas. De quantos modos ele pode selecionar as 7 mudas que quer comprar?

08.  (Unicamp-SP)  De  quantas  maneiras  podem  ser  escolhidos  3  números  naturais
distintos, de 1 a 30, de modo que a soma seja par?

09. (UFBA) Um salão tem cinco portas e ficará aberto se, pelo menos, uma das portas
estiver aberta. Calcule de quantas maneiras diferentes o salão poderá estar aberto.

10. (Faap-SP) Em um campeonato de dois turnos, em que devem jogar 12 equipes de
futebol, qual o número total de jogos a serem realizados?

11. (Osec-SP) Do cardápio de uma festa constavam dez diferentes tipos de salgadinhos,
dos  quais  só  quatro  seriam servidos  quentes.  O  garçom encarregado  de  arrumar  a
travessa e servi-la foi instruído para que a mesma contivesse só 2 diferentes tipos de
salgadinhos frios e só 2 diferentes tipos dos quentes. De quantos modos diferentes o
garçom  teve  a  liberdade  de  selecionar  os  salgadinhos  para  compor  a  travessa,
respeitando as instruções?

12. (Fei-SP) Num carro com 5 lugares e mais o lugar do motorista viajam 6 pessoas, das
quais  3  sabem  dirigir.  De  quantas  maneiras  se  podem  dispor  essas  6  pessoas  em
viagem?
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13.  (UFOP-MG)  Numa classe  de  10  estudantes  universitários,  um grupo  de  4  será
selecionado para uma excursão. De quantas maneiras o grupo poderá ser formado, se
dentre os estudantes existe um casal que não pode ser separado?

14. Ao planejar uma prova de matemática contendo 5 questões, um professor dispõe de
5 questões de Álgebra e 6 Trigonometria . Calcule o número de provas diferentes que é
possível elaborar, usando em cada prova 2 questões de Álgebra e 3 de Trigonometria.

15.  Numa  reunião  de  professores,  cada  participante  cumprimentou  todos  os  seus
colegas,  registrando-se  210  apertos  de  mãos.  Determine  o  número  de  professores
presentes à reunião.

16. (FGV-SP) Um administrador de um fundo de ações dispõe de ações de 10 empresas
para compra, entre elas as da empresa R e as da empresa S.
a) De quantas maneiras ele poderá escolher 7 empresas entre as 10?
b) Se entre as 7 empresas escolhidas devem figurar obrigatoriamente as empresas R e S,
de quantas formas ele poderá escolher as empresas?

GABARITO:
01.17 equipes
02. 350 maneiras
03. 40 retas
04. 210 tipos de saladas
05. 286 comissões
06. 476 circunferências
07. 27.720 modos
08. 2.030 maneiras
09. 31 maneiras
10. 132 jogos
11. 90 modos
12. 360 maneiras
13. 98 maneiras
14. 200 maneiras
15. 21 professores
16. a) 120 maneiras; b) 56 formas


