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ANÁLISE COMBINATÓRIA 

 
01. (ENEM 2019) Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, 

pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 
4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado 
utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, 
conforme ilustrado na figura. 

 
 
 
 
 
 

 
De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser 
montados, expressa por meio de combinações, é dada por 

 
 
02. Quantos números pares, distintos, de quatro algarismos, podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4 

sem os repetir?  
a) 15        
b) 60         
c) 6       
d) 12        
e) 216 

 
03. A quantidade de números inteiros compreendidos entre os números 1000 e 4500 que podemos formar 

utilizando os algarismos 1, 3, 4, 5 e 7, de modo que não figurem algarismos repetidos, é: 
a) 48     
b) 54     
c) 60      
d) 72          
e) 144 

 
04. Alterando-se as posições das letras da palavra JANEIRO, o número de permutações obtidas, nas quais as 

vogais aparecem sempre juntas é:  
a)  5040      
b)  576      
c)  288      
d)  144      
e)  24 

 
05. Um Posto de Atendimento Médico atende em plantões de emergência, com equipes de 2 médicos, 2 

enfermeiros, 4 técnicos de enfermagem e 2 funcionários para limpeza e atendimento. Sabendo que o 
referido posto dispõe de 4 médicos, 5 enfermeiros, 6 técnicos de enfermagem e 4 funcionários, o número 
de maneiras distintas com que é possível formar a equipe de atendimento é  
a)  37.         
b)  1.800.            
c)  5.200.            
d)  5.400.             
e)  6.912. 



Matemática – Avaliação Produtiva 

 

 
 2

06. Ana, Beatriz, Carlos, Denise, Luiza e Otávio estão dispostos a representar seus colegas em uma convenção 
sindical. Nessa convenção, cada empresa pode enviar uma comissão com três representantes. O número 
de comissões distintas que podem ser formadas nessa empresa é  
a)  6         
b)  9         
c)  18          
d)  20         
e)  24 

 
07. No prédio onde Gina mora, instalaram um sistema eletrônico de acesso no qual se deve criar uma senha 

com 4 algarismos, que devem ser escolhidos dentre os algarismos apresentados no teclado da figura. Para 
não esquecer a senha, ela resolveu escolher 4 algarismos dentre os 6 que representam a data de seu 
nascimento. Dessa forma, se Gina nasceu em 27/10/93, então ela pode formar 15 senhas diferentes com 4 
algarismos distintos. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? 

 
08. Uma pessoa para ter acesso à internet, necessita de uma senha, mas, na hora de digitá-la, esquece o 

número. Ela lembra que o número tem 4 algarismos, começa com 9, não tem algarismos repetidos e tem o 
algarismo 3 em alguma posição. O número máximo de tentativas, para acertar a senha, é  
a)  28.     
b)  56.        
c)  84.         
d)  112.           
e)  168. 

 
09. Cada uma das 12 pessoas inscritas para participar de um trabalho voluntário recebeu um crachá com um 

número de identificação distinto – de 1 a 12 – de acordo com a ordem de inscrição. Desejando-se organizar 
grupos formados por três pessoas que não estejam identificadas por três números consecutivos, o número 
máximo possível de grupos distintos que se pode formar é 
a) 230 
b) 225 
c) 210 
d) 220 
e) 215 

 
10. (ENEM) O comitê organizador da Copa do Mundo 2014 criou a logomarca da Copa, composta de uma 

figura plana e o slogan “Juntos num só ritmo”, com mãos que se unem 
formando a taça Fifa. Considere que o comitê organizador resolvesse 
utilizar todas as cores da bandeira nacional (verde, amarelo, azul e 
branco) para colorir a logomarca, de forma que regiões vizinhas tenham 
cores diferentes. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da 
Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas? 
a) 15      b) 30    c)  108    d) 360   e) 972 
 
 
 
 

 
11. Joana adora futebol, e um de seus hobbies é fazer jogos de loteria em que pode 

uma das três opções: 
Coluna 1: Time que joga em casa vence 
Coluna do meio: Empate  
Coluna 2: Time visitante vence 2018  
Ela vai marcar um volante de apostas com 14 jogos, como mostrado na figura, e 
optou por executar a seguinte estratégia: 
 marcar 9 vezes a coluna 1;  
 4 vezes a coluna do meio;  
 1 vezes a coluna 2.  
Seguindo essa estratégia, ela poderá marcar a cartela de  
a)  10010 maneiras  
b)  240240 maneiras  
c)  30246 maneiras  
d)  20400 maneiras  
e)  150320 maneiras 
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12. Podendo escolher entre 5 tipos de queijo e 4 marcas de vinho, de quantos modos é possível fazer um 
pedido num restaurante, com dois queijos e 3 garrafas de vinho? 
a) 15 
b) 20 
c) 150 
d) 200 
e) 300  

 
13. Uma fila de cadeiras no cinema tem 10 poltronas. De quantos modos 3 casais podem se sentar nessas 

poltronas de modo que nenhum marido se sente separado de sua mulher? 
(a)  4032 
(b)  1680 
(c)   840 
(d)  672  
(e)  210 

 
GABARITO: 

 
01. e   
02. b   
03. c   
04. b    
05. d  
06. b   
07. falsa    
08. e      
09. c   
10. e   
11. a  
12. e   
13. b 
 

1 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), produtos sazonais são aqueles que 
apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do 
ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é 
abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra.  

 
TRIGONOMETRIA 

 
01. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P, em reais, do quilograma de um certo produto 

sazonal pode ser descrito pela função 





 


6

cos58)(  xxP onde x representa o mês do ano, sendo 

x = 1 associado ao mês de janeiro, x = 2 ao mês de fevereiro, e assim sucessivamente, até x = 12 
associado ao mês de dezembro.  

Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 2 ago. 2012 (adaptado).  
 

Na safra, o mês de produção mínima desse produto é 
a)  janeiro. . 
b)  abril.  
c)  junho.  
d)  julho.  
e)  outubro. 

 
02.  
Em física, intensidade de radiação é o valor do fluxo de energia por unidade de área por unidade de tempo. 
Como energia por unidade de tempo é a definição de potência, podemos definir a intensidade de radiação, de 
forma equivalente, como a potência emitida por unidade de área. A intensidade de radiação é a definição física 
do conceito intuitivo de brilho de um objeto luminoso. A mais intuitiva destas propriedades é a variação 
do brilho com a distância da fonte luminosa. Uma das unidades de intensidade de radiação solar é watt/m². 

Supõe-se em que um determinado local a intensidade média IM da radiação solar, em watt/m²,  possa ser 
expressa em função do tempo t, em semanas, pela fórmula . 

                                    Qual é o valor da intensidade média( IM), máxima, da radiação solar, deste local, em watt/m²? Em quanto 
tempo ela ocorre? 
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03. Em muitas cidades, os poluentes emitidos em excesso pelos veículos causam graves problemas a toda 
população. Durante o inverno, a poluição demora mais para se dissipar na atmosfera, favorecendo o 
surgimento de doenças respiratórias. 

 

Suponha que a função       N x 180 54cos x 1
6
π    

 
    represente o número de pessoas com doenças 

respiratórias registrado num Centro de Saúde, com x 1  correspondendo ao mês de janeiro, x 2,  ao mês 
de fevereiro e assim por diante. 

 
 DETERMINE: 

a)  o número de pessoas com doenças respiratórias registrado nos meses de janeiro; 
b)  o número de pessoas com doenças respiratórias registrado nos meses de março; 
c)  O mês com o menor número de pessoas com doenças respiratórias; 
d)  o mês com o maior número de pessoas com doenças respiratórias. 

 
 
 
 
 


