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Exercícios complementares página 338 (Módulo C13) 
Exercícios complementares página 383 (Módulo D07) 
 
01. (Uerj 2019) Seis times de futebol disputaram um torneio no qual cada time jogou apenas uma vez 

contra cada adversário. A regra de pontuação consistia em marcar 0  ponto para o time perdedor, 3
pontos para o vencedor e, no caso de empate, 1 ponto para cada time. A tabela mostra a pontuação 
final do torneio. 

 
Times A B C D E F 
Pontos 9  6  4  2  6  13  

 
O número de empates nesse torneio foi igual a:  
a) 4     
b) 5     
c) 6     
d) 7     

 
02. (Ueg 2019) Um ovo de brinquedo contém no seu interior duas figurinhas distintas, um bonequinho e 

um docinho. Sabe-se que na produção desse brinquedo, há disponível para escolha 20  figurinhas, 10  
bonequinhos e 4  docinhos, todos distintos. O número de maneiras que se pode compor o interior 
desse ovo de brinquedo é  
a) 15.200     
b) 7.600     
c) 3.800     
d) 800     
e) 400     

 
03. (Famema 2019) Determinado curso universitário oferece aos alunos 7  disciplinas opcionais, entre elas 

as disciplinas A  e B,  que só poderão ser cursadas juntas. Todo aluno desse curso tem que escolher 
pelo menos uma e no máximo duas disciplinas opcionais por ano. Assim, o número de maneiras 
distintas de um aluno escolher uma ou mais de uma disciplina opcional para cursar é  
a) 18.     
b) 13.     
c) 16.     
d) 11.     
e) 21.     

 
04. (Famerp 2018) Lucas possui 6  livros diferentes e Milton possui 8  revistas diferentes. Os dois 

pretendem fazer uma troca de 3  livros por 3  revistas. O total de possibilidades distintas para que 
essa troca possa ser feita é igual a  
a) 1.040.     
b) 684.     
c) 980.     
d) 1.120.     
e) 364.     
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05. (Upe-ssa 2 2017) Nos jogos escolares do sertão, dez equipes disputam um campeonato de queimado. 
Cada equipe enfrenta as demais uma única vez.  
Quantos jogos compõem esse campeonato de queimado?  
a) 10     
b) 20     
c) 45     
d) 50     
e) 100     

 
06. (Uece 2017) O número de cordas determinadas por 12  pontos distintos colocados sobre uma 

circunferência é  
a) 54.     
b) 66.     
c) 72.     
d) 78.     

 
07. (G1 - ifal 2016) No Instituto Federal de Alagoas, há 7  professores de Matemática para serem 

distribuídos em 4  turmas. De quantas maneiras distintas se poderá fazer a distribuição dos professores 
nas turmas, independente da ordem?  
a) 28.     
b) 35.     
c) 70.     
d) 140.     
e) 210.     

 


