
 

 

Tarefa 9 professor Luiz 
 
21. (Unesp 1992)  Determinar quantos são os números de três algarismos, múltiplos de 5, cujos algarismos 

das centenas pertencem a {1,2,3,4} e os demais algarismos a {0,5,6,7,8,9}.  
 
22. (Fuvest-gv 1991)  As atuais placas de licenciamento de automóveis constam de sete símbolos sendo três 

letras, dentre as 26 do alfabeto, seguidas de quatro algarismos. 
a) Quantas placas distintas podemos ter sem o algarismo zero na primeira posição reservada aos 

algarismos? 
b) No conjunto de todas as placas distintas possíveis, qual a porcentagem daquelas que têm as duas 

primeiras letras iguais?  
 
23. (Uff 1999)  Escreva produto 20 18 16 14 6 4 2        , em forma de fatorial. 
 
24. (Ufu 2018)  Em um laboratório de análises clínicas, um recipiente, fixado em uma estante, em que são 

armazenados tubos idênticos coletores de sangue tem o formato indicado na Figura. Esse recipiente é 
composto por 13  compartimentos e apenas um tubo pode ser depositado em cada compartimento. 

 

 
 

Baseando-se nessas informações, elabore e execute um plano de resolução de maneira a determinar  
a) o número possível de formas para se depositar, ao acaso, 5  desses tubos coletores de sangue nesse 

recipiente.  
b) qual é a probabilidade de que 5  desses tubos coletores de sangue depositados no recipiente não 

tenham compartimentos vazios entre eles.   
 
25. (Fgv 2016)  O casal de cães King e Queen têm dois filhotes: Valente e Formosa. Os quatro cães deverão 

ser distribuídos para três petshops e nenhum dos pais (King ou Queen) poderá ficar na mesma petshop de 
qualquer filhote. Não há a exigência de que toda petshop receba pelo menos um cão. 
De quantas maneiras diferentes pode ser feita essa distribuição?  

 

26. (Unaerp 1996)  Se x!(x 1)! 20,
(x 1)!x!





 encontre o valor de x. 

 

27. (Fei 1996)  Prove que a expressão 
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28. (Uerj 2013)  Um sistema luminoso, constituído de oito módulos idênticos, foi montado para emitir 

mensagens em código. Cada módulo possui três lâmpadas de cores diferentes − vermelha, amarela e 
verde. Observe a figura: 

 

 
 

Considere as seguintes informações: 
 
— cada módulo pode acender apenas uma lâmpada por vez; 
— qualquer mensagem é configurada pelo acendimento simultâneo de três lâmpadas vermelhas, duas 
verdes e uma amarela, permanecendo dois módulos com as três lâmpadas apagadas; 
— duas mensagens são diferentes quando pelo menos uma das posições dessas cores acesas é diferente. 
 
Calcule o número de mensagens distintas que esse sistema pode emitir.  
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29. (Ufmg 2013)  Permutando-se os algarismos do número 123456, formam-se números de seis algarismos. 
Supondo-se que todos os números formados com esses seis algarismos tenham sido colocados numa lista 
em ordem crescente, 
a) DETERMINE quantos números possui essa lista. 
b) DETERMINE a posição do primeiro número que começa com o algarismo 4. 
c) DETERMINE a posição do primeiro número que termina com o algarismo 2.  

 
30. (Fgv 2013)  No estande de vendas da editora, foram selecionados 5 livros distintos, grandes, de mesmo 

tamanho, e 4 livros distintos, pequenos, de mesmo tamanho. Eles serão expostos em uma prateleira junto 
com um único exemplar de Descobrindo o Pantanal. 
a) De quantas maneiras diferentes eles podem ser alinhados na prateleira, se os de mesmo tamanho 

devem ficar juntos e Descobrindo o Pantanal deve ficar em um dos extremos? 
b) No final da feira de livros, a editora fez uma promoção. Numerou os livros da prateleira de 1 a 10, e 

sorteou um livro para o milésimo visitante do estande. Qual é a probabilidade expressa em 
porcentagem de o visitante receber um livro cujo número seja a média aritmética de dois números 
primos quaisquer compreendidos entre 1 e 10?  

 
 


