
 

 

Matemática – Frente D – Permutações 
Prof: Mateus Bezerra 

 
Exercícios 

01. Quantos são os anagramas da palavra ELEGER? 
 
02. Quantos números pares obtemos permutando-se os algarismos 1, 2, 2, 3, 3, 3 e 4? 
 
03. Determine o número de anagramas da palavra ALAMEDA que não apresentam as 4 vogais juntas. 
 
04. Dos anagramas com as letras da palavra MATEMATICA, quantos apresentam as vogais juntas e em ordem 

alfabética? 
 
05. Quantos anagramas da palavra RICARDO apresentam as vogais juntas, em qualquer ordem? 
 
06. Uma prova consta de 10 proposições. Cada uma delas deve ser classificada como Verdadeira (V) ou Falsa 

(F). Determine o número de maneiras de se classificar as 10 questões dessa prova, a fim de se obter pelo 
menos 70% de acertos. 

 
07. Um gafanhoto pula, exatamente, 1 metro. Ele está em um ponto A de uma reta, só pula sobre ela, e 

deseja atingir um ponto B dessa mesma reta que está a 5 metros de distância de A com exatamente 9 
pulos. De quantas maneiras ele pode fazer isso? 

 
08. Uma moeda é lançada 5 vezes. De quantas maneiras se pode ocorrer 3 caras e 2 coroas? 
 
09. Utilizando os algarismos ímpares, quantos números de quatro algarismos distintos, maiores que 5319 

podemos escrever? 
 
10. Quantos são os anagramas da palavra URUGUAI que começam por vogal? 
 
11. Joaquim deseja arrumar os CDs de sua prateleira. Sabe-se que quatro CDs (todos iguais) são do Cantor A, 

cinco CDs (todos iguais) são do Cantor B e seis CDs (todos iguais) são do Cantor C. De quantas maneiras 
Joaquim consegue arrumar sua prateleira? 

 
12. Uma criança ganhou seis picolés de três sabores diferentes: baunilha, morango e chocolate (ou seja, 2 de 

cada sabor). De segunda a sábado, a criança consome um único picolé por dia, formando uma sequência 
de consumo dos sabores. De quantas maneiras distintas ela pode organizar sua agenda para consumir os 
picolés? 

 
13. Quantos números de 5 algarismos podem ser formados usando apenas os algarismos 1, 1, 1, 1, 2 e 3? 
 
14. De quantas formas 4 crianças podem formar uma roda? 
 
15. De quantas formas 6 executivos podem se sentar ao redor de uma mesa circular? (configurações por 

rotação são consideradas equivalentes) 
 
16. Quantas rodas de ciranda podem ser formadas com n crianças? 
 
17. De quantos modos podemos formar uma roda de ciranda com 7 crianças, de modo que duas determinadas 

dessas crianças não fiquem juntas? 
 
18. De quantos modos n casais podem formar uma roda de ciranda de modo que cada homem permaneça ao 

lado de sua mulher e que pessoas de mesmo sexo não fiquem juntas? 
 
19. Determine o número de permutações caóticas de ( )1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  nas quais os números 1, 2, 3, 4 e 5 

ocupam, em alguma ordem, os cinco primeiros lugares. 
 
20. Quantas são as permutações de ( )1,2,3,4,5,6,7  que têm exatamente 3 elementos no seu lugar primitivo? 
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Gabarito 
 

01. 120 anagramas 
 
02. 180 números 
 
03. 96 anagramas 
 
04. 180 anagramas 
 
05. 360 anagramas 
 
06. 176 maneiras 
 
07. 36 maneiras 
 
08. 10 maneiras 
 
09. 64 números 
 
10. 600 anagramas 
 
11. 630.630 maneiras 
 
12. 90 maneiras 
 
13. 30 números 
 
14. 6 maneiras 
 
15. 120 maneiras 
 
16. ( )1 !n-  rodas 
 
17. 480 tipos de roda 
 
18. ( )2 1 !n-   
 
19. 44 44 1936⋅ =  permutações caóticas 

20. 35 9 315⋅ =   
 


