
 

 

Matemática – Frente D – Combinações Simples 
Prof: Mateus Bezerra 

 
Exercícios 

 
01. Quantas são as combinações de 6 elementos tomados 2 a 2? 
 
02. Em uma sessão em que estão presentes 18 deputados, 4 serão escolhidos para uma comissão que vai 

estudar um projeto do governo. De quantos modos diferentes poderá ser formada a comissão? 
 
03. Oito alunos fizeram um trabalho de grupo, mas apenas três deles deverão apresenta-lo perante a classe. 

De quantos modos podem ser escolhidos os três que farão a apresentação? 
 
04. Em uma festa, compareceram 36 pessoas. Se cada uma delas cumprimentou todas as outras ao chegar, 

quantos cumprimentos foram realizados? 
 
05. Quantos são os p-subconjuntos (isto é, subconjuntos com p elementos) de  1 2 na ,a ,...,a  nos quais 1a  

figura? 
 
06. Temos 10 homens e 10 mulheres. Quantas comissões de 5 pessoas podemos formar se em cada uma deve 

haver 3 homens e 2 mulheres? 
 
07. Quantas diagonais tem um polígono regular de n lados? Demonstre. 
 
08. Tomando-se 4 fatores distintos entre os elementos do conjunto  2,3,5,7,11,13,17,19 , quantos produtos 

de valores diferentes podem ser obtidos? Destes produtos, quantos são ímpares? 
 
09. Um químico possui 10 tipos de substância. De quantos modos possíveis poderá associar 6 destas 

substâncias se, entre as 10, duas somente não podem ser juntadas porque produzem mistura explosiva? 
 
10. De uma novela participam 8 atores e 12 atrizes. Para uma cena que será filmada na Europa, apenas 6 

participantes deverão viajar, sendo 3 atores e 3 atrizes. De quantos modos podem ser escolhidos os 
participantes desta cena? 

 
11. Numa urna há 12 etiquetas numeradas, 6 com números positivos e 6 com números negativos. De quantas 

maneiras podemos escolher 4 etiquetas diferentes tal que o produto dos números nelas marcados seja 
positivo? 

 
12. Sobre uma mesa estão 4 copos de suco de laranja, 3 de caju e 2 de manga. De quantos modos diferentes 

podemos distribuí-los entre 9 crianças, dando um copo de suco para cada uma? 
 
13. Quatro pontos não-coplanares determinam, exatamente, quantos planos? 
 
14. De quantos modos podemos dividir 8 pessoas em 2 grupos de 4 pessoas cada? 
 
15. De quantos modos podemos dividir 8 pessoas em 2 grupos de 4 pessoas cada, sabendo que o 1º grupo é 

chamado de Newton e o segundo grupo é chamado de Pascal? 
 
16. Obtenha o número de maneiras que nove 0’s e seis 1’s podem ser colocados em sequência de modo que 

dois 1’s não compareçam juntos. 
 
17. Buscando melhorar o desempenho de seu time, o técnico de uma seleção de futebol decidiu inovar: 

convocou apenas 15 jogadores, 2 dos quais só jogam no gol e os demais atuam em quaisquer posições, 
inclusive no gol. De quantos modos ele pode selecionar 11 jogadores que irão compor o time titular? 

 
18. Em uma primeira fase de um campeonato de xadrez, cada jogador joga uma vez contra todos os demais. 

Nessa fase, foram realizados 78 jogos. Quantos eram os jogadores? 
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19. Uma ONG decidiu preparar sacolas, contendo 4 itens distintos cada, para distribuir entre a população 
carente. Esses 4 itens devem ser escolhidos entre 8 tipos de produtos de limpeza e 5 tipos de alimentos 
não perecíveis. Em cada sacola, deve haver pelo menos um item que seja alimento não perecível e pelo 
menos um item que seja produto de limpeza. Quantos tipos de sacolas distintas podem ser feitos? 

 
20. Entre duas cidades A e B, há dois postos de pedágio, sendo o primeiro com 5 cabines e o segundo com 4 

cabines. Há, também, 10 pontos de abastecimento. Um viajante realizará o percurso entre essas duas 
cidades passando pelos dois pedágios e parando três vezes para abastecimento. Entendendo por “formas 
diferentes de realizar o percurso” cada uma das opções de passar pelas cabines de pedágio e parar nos 
postos de abastecimento, determine o número de formas diferentes como ele poderá realizar o percurso da 
cidade A para a cidade B. 

 
Gabarito 

 
01. 15 
 
02. 3060 modos 
 
03. 56 modos 
 
04. 630 cumprimentos 
 

05. 
n 1
p 1
 

  
 subconjuntos 

 
06. 5400 comissões 
 

07.  n n 3n
n

22
 

  
 

  

 
08. 70 produtos. 35 produtos 
 
09. 140 modos 
 
10. 12320 modos 
 
11. 255 maneiras 
 
12. 1260 modos 
 
13. 4 planos 
 
14. 35 modos 
 
15. 70 modos 
 
16. 210 maneiras 
 
17. 650 modos 
 
18. 13 jogadores 
 
19. 640 sacolas distintas 
 
20. 2400 formas 
 


