
 

 

Tarefa 8 professor Luiz 
 
11. (Pucmg 2001)  Obtenha número natural que torna verdadeira a igualdade  

2 2 5[ (n 2 ))!(( )!] / [n n 1 !(n n 1)!] 3    . 
 
12. (Ufrn 2013)  O quadro de avisos de uma escola de ensino médio foi dividido em quatro partes, como 

mostra a figura a seguir. 
 

 
  
No retângulo à esquerda, são colocados os avisos da diretoria, e, nos outros três retângulos, serão 
colocados, respectivamente, de cima para baixo, os avisos dos 1º, 2º e 3º anos do ensino médio.  
A escola resolveu que retângulos adjacentes (vizinhos) fossem pintados, no quadro, com cores diferentes. 
Para isso, disponibilizou cinco cores e solicitou aos servidores e alunos sugestões para a disposição das 
cores no quadro.  
Determine o número máximo de sugestões diferentes que podem ser apresentadas pelos servidores e 
alunos.  

 
13. (Ufpe 2012)  Um casal está fazendo uma trilha junto com outras 10 pessoas. Em algum momento, eles 

devem cruzar um rio em 4 jangadas, cada uma com capacidade para 3 pessoas (excluindo o jangadeiro). 
De quantas maneiras, os grupos podem ser organizados para a travessia, se o casal quer ficar na mesma 
jangada? Assinale a soma dos dígitos.  

 
14. (G1 - cftrj 2020)  A teoria dos grafos é um ramo da matemática que estuda a relação entre os elementos 

de um dado conjunto, possuindo aplicações em áreas diversas, tais como química, economia e 
computação. Um grafo pode ser entendido como um conjunto de pontos, chamados de nós ou vértices e 
um conjunto de linhas, denominadas arestas, de modo que cada aresta seja determinada por uma dupla de 
vértices. Um grafo é dito completo quando cada par de vértices distintos está conectado por exatamente 
uma aresta e cada aresta conecta dois vértices distintos. Uma representação usual de um grafo completo 
pode ser feita por um polígono convexo e suas diagonais. O exemplo abaixo mostra um grafo completo 
com seis vértices e quinze arestas. 

 

 
 
Considere um grafo completo com V  vértices e A  arestas. Após serem adicionados três vértices aos V  já 
existentes, o novo grafo completo passou a ter A 39  arestas.Calcule o valor de V A . 
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15. (Ufrgs 2018)  Tomando-se os números primos compreendidos entre 0  e 20,   determine o número de 

frações do tipo a ,
b

 em que a b,  que pode ser formado. 

 
16. (Espm 2017)  Uma sequência de números naturais é obtida de modo que, se um número é par, o próximo 

será sua metade mas, se for ímpar, o próximo será uma unidade a mais que ele, até chegar no número 1.  
Por exemplo:  

S(42) (42, 21, 22, 11, 12, 6, 3, 4, 2, 1)  
O número de termos dessa sequência é igual a 10.  Calcule a quantidade de sequências assim definidas e 
com exatamente 7  termos . 

 
17. (Ufba 2011)  Considere o conjunto de todos os números de cinco algarismos distintos, formados com os 

algarismos 1, 3, 5, 8 e 9. 
Escolhendo, aleatoriamente, um elemento desse conjunto, calcule a probabilidade de o número escolhido 
ser menor que o número 58931.  

 
18. (Ufes 2010)  Três casais devem sentar-se em 8 poltronas de uma fileira de um cinema. Calcule de quantas 

maneiras eles podem sentar-se nas poltronas 
a) de modo arbitrário, sem restrições; 
b) de modo que cada casal fique junto; 
c) de modo que todos os homens fiquem à esquerda ou todos os homens fiquem à direita de todas as 

mulheres.  
 
19. (Ufpr 2010)  Um cadeado com segredo possui três engrenagens, cada uma contendo todos os dígitos de 0 

a 9. Para abrir esse cadeado, os dígitos do segredo devem ser colocados numa sequência correta, 
escolhendo-se um dígito em cada engrenagem. (Exemplos: 237, 366, 593...) 
a) Quantas possibilidades diferentes existem para a escolha do segredo, sabendo que o dígito 3 deve 

aparecer obrigatoriamente e uma única vez? 
b) Qual é a probabilidade de se escolher um segredo no qual todos os dígitos são distintos e o dígito 3 

aparece obrigatoriamente?  
 
20. (Unifesp 2007)  Colocam-se n3 cubinhos de arestas unitárias juntos, formando um cubo de aresta n, onde 

n > 2. Esse cubo tem as suas faces pintadas e depois é desfeito, separando-se os cubinhos. 
a) Obtenha os valores de n para os quais o número de cubinhos sem nenhuma face pintada é igual ao 

número de cubinhos com exatamente uma face pintada. 
b) Obtenha os valores de n para os quais o número de cubinhos com pelo menos uma face pintada é igual 

a 56.  
 
 


