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01. (G1 - ifsp 2016) Um banco está testando um novo produto e disponibilizou a alguns dos seus clientes 

acesso via internet para esse produto, por meio de senhas compostas por cinco vogais distintas e dois 
números pares distintos, de 2  a 8,  nessa ordem, ou seja, primeiro as vogais e depois os números. O 
número de clientes que podem acessar esse novo produto, via internet, é:  
a) 22.    
b) 3.520.     
c) 1.440.     
d) 180.     
e) 920.    

 
02. (G1 - ifpe 2016) Um auditório em forma de um salão circular dispõe de 6 portas, que podem ser 

utilizadas tanto como entrada ou para saída do salão. De quantos modos distintos uma pessoa que se 
encontra fora do auditório pode entrar e sair do mesmo, utilizando como porta de saída uma porta 
diferente da que utilizou para entrar?  
a) 6     
b) 5     
c) 12     
d) 30     
e) 36     

 
03. (Uemg 2016)  “Genius era um brinquedo muito popular na década de 1980 (...). O brinquedo buscava 

estimular a memorização de cores e sons. Com formato semelhante a um OVNI, possuía 4 botões de cores 
distintas que emitiam sons harmônicos e se iluminavam em sequência. Cabia aos jogadores repetir o 
processo sem errar”.  

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. (Adaptado). 

 
 

Considerando uma fase do jogo em que 3 luzes irão acender de forma aleatória e em sequência, podendo 
cada cor acender mais de uma vez.  
O número máximo de formas que essa sequência de 3 luzes poderá acender é:   
a) 12.      
b) 24.     
c) 36.     
d) 64.     

 
04. (Uece 2016) No Brasil, os veículos de pequeno, médio e grande porte que se movimentam sobre quatro 

ou mais pneus são identificados com placas alfanuméricas que possuem sete dígitos, dos quais três são 
letras do alfabeto português e quatro são algarismos de 0  a 9.  inclusive estes. Quantos desses veículos 
podem ser emplacados utilizando somente letras vogais e algarismos pares?  
a) 78625.     
b) 78125.     
c) 80626.     
d) 80125.     
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05. (Ueg 2015) Numa lanchonete o lanche é composto por três partes: pão, molho e recheio. Se essa 
lanchonete oferece aos seus clientes duas opções de pão, três de molho e quatro de recheio, a quantidade 
de lanches distintos que ela pode oferecer é de   
a) 9     
b) 12     
c) 18     
d) 24     

   
06. (Ufsm 2014) Para cuidar da saúde, muitas pessoas buscam atendimento em cidades maiores onde há 

centros médicos especializados e hospitais mais equipados. Muitas vezes, o transporte até essas cidades é 
feito por vans disponibilizadas pelas prefeituras.  
Em uma van com 10 assentos, viajarão 9 passageiros e o motorista. De quantos modos distintos os 9 
passageiros podem ocupar suas poltronas na van?   
a) 4.032.    
b) 36.288.     
c) 40.320.     
d) 362.880.     
e) 403.200.     

 
07. (Ucs 2014) Rose não anotou o número de celular que seu novo amigo lhe informou. Agora ela tem 

dúvidas em relação aos últimos quatro dígitos. Sabe quais são os dígitos, porém não sabe a ordem em que 
eles aparecem no número do telefone. 
Quantas são as diferentes possibilidades para a ordem desses quatros dígitos?  
a) 8    
b) 16    
c) 24    
d) 36    
e) 120   

 
08. (Uerj 2003) Numa cidade, os números telefônicos não podem começar por zero e têm oito algarismos, 

dos quais os quatro primeiros constituem o prefixo. 
Considere que os quatro últimos dígitos de todas as farmácias são 0000 e que o prefixo da farmácia 
Vivavida é formado pelos dígitos 2, 4, 5 e 6, não repetidos e não necessariamente nesta ordem. 
O número máximo de tentativas a serem feitas para identificar o número telefônico completo dessa 
farmácia equivale a:  
a) 6    
b) 24    
c) 64    
d) 168    

 
 
 


