
 

 

Professora Daniele– Tarefa 28 
 
01. Uma equipe esportiva composta por 6 jogadoras está disputando uma partida de 2 tempos. No intervalo do 

primeiro para o segundo tempo podem ser feitas até 3 substituições e, para isto, o técnico dispões de 4 
jogadoras no banco. Quantas formações distintas podem iniciar o segundo tempo? 
a) 25 
b) 80 
c) 90 
d) 170 
e) 195 . 

 
02. No interior de um terreno retangular, foram fincadas nove estacas, conforme indicado na figura. Pretende-

se demarcar nesse terreno lotes triangulares de modo que em cada vértice haja uma estaca. O número de 
lotes distintos que é possível demarcar é 
a)  42  
b)  76 . 
c)  84  
d)  98 
e)  100  

 
 
 
 
03.  

a) Quantos anagramas têm a palavra ESCOLA? 
b) Quantos anagramas da palavra ESCOLA começam e terminam com vogal? 
c) Quantos anagramas da palavra ESCOLA possuem as consoantes juntas? 
d) Quantos anagramas da palavra ESCOLA possuem as consoantes e as vogais juntas? 

 
04. Para montar um sanduíche, os clientes de uma lanchonete podem escolher:  

- um dentre os tipos de pão: batata, cebola, orégano e integral;  
- um dentre os tamanhos; pequeno, médio e  grande;  
- de um até quatro dentre os tipos de recheio: calabresa, queijo, presunto e salame, sem possibilidade de 
repetição de recheio num mesmo sanduíche.  

 
Calcule:  

a) o número de sanduíches distintos que podem ser montados; 
b) o número de sanduíches distintos que um cliente pode montar, se ele não gosta de orégano e nem de 

cebola, só come sanduíches médios e deseja três recheios em cada sanduíche. 
 
05. Seis pessoas, sendo três homens e três mulheres, formam uma fila. Verifique de quantas maneiras 

diferentes essa fila pode ser formada se: 
a) não houver qualquer restrição; 
b) as mulheres forem as primeiras da fila; 
c) duas determinadas pessoas sempre estiverem juntas; 
d) as mulheres ficarem todas juntas; 

06. Um casal e seus quatro filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Se todos os filhos devem 
ficar entre os pais, de quantos modos distintos os seis podem posar para tirar a foto? 
a)  24 
b)  48 . 
c)  96 
d)  120 
e)  720 

 
07. Uma urna contém 12 bolas: 5 pretas, 4 brancas e 3 vermelhas. O número de maneiras possíveis de retirar 

simultaneamente, dessa urna, grupos de 6 bolas que contém pelo menos uma bola de cada cor é 
a) 84  
b) 252   
c)  805.  
d) 924                     
e) 931 

 


