
 

 

Tarefa 11 professor Luiz 
 
31. (Ufc 2008)  Considere o conjunto de dígitos C = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

a) Dentre todos os números naturais com quatro dígitos que se pode formar utilizando somente 
elementos de C, calcule quantos são múltiplos de 4. 

b) Dentre todos os números naturais com três dígitos distintos que se pode formar utilizando somente 
elementos de C, calcule quantos são múltiplos de 3.  

 
32. (Uff 2004)  Três ingleses, quatro americanos e cinco franceses serão dispostos em fila (dispostos em linha 

reta) de modo que as pessoas de mesma nacionalidade estejam sempre juntas. 
De quantas maneiras distintas a fila poderá ser formada de modo que o primeiro da fila seja um francês?  

 
33. (Unirio 2000)  Uma pessoa quer comprar 6 empadas numa lanchonete. Há empadas de camarão, frango, 

legumes e palmito. Sabendo-se que podem ser compradas de zero a 6 empadas de cada tipo, de quantas 
maneiras diferentes esta compra pode ser feita?  

 
34. (Uff 1999)  Cinco casais vão-se sentar em um banco de 10 lugares, de modo que cada casal permaneça 

sempre junto ao sentar-se. 
Determine de quantas maneiras distintas todos os casais podem, ao mesmo tempo, sentar-se no banco.  

 
35. (Fgv 1997)  Um processo industrial deve passar pelas etapas A, B, C, D e E. 

a) Quantas sequências de etapas podem ser delineadas se A e B devem ficar juntas no início do processo 
e A deve anteceder B? 

b) Quantas sequências de etapas podem ser delineadas se A e B devem ficar juntas, em qualquer ordem, 
e não necessariamente no início do processo?  

 
36. (Ufsc 1996)  Calcule o número de anagramas da palavra CLARA em que as letras AR aparecem juntas e 

nesta ordem.  
 
37. (Fei 1996)  Se (n 4)! n 3)! 15(n 2)!,(     . Calcule o valor de n. 
 

38. (Espcex (Aman) 2017)  Determine o algarismo das unidades da seguinte soma 
2016

n 1
S n!,



   em que n!  é o 

fatorial do número natural n.   
 

39. (Espm 2012)  Para x    e x 2, simplifique  a expressão 
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40. (Pucmg 2001)  Calcule o número natural que torna verdadeira a igualdade 

2 2 5[ (n 2 ))!(( )!] / [n n 1 !(n n 1)!] 3   . 
 


