
 

 

Tarefa Mínima 17 – 7º Ano – Matemática 

Prof. Mário 
 
01. Thiago possui 3 blusas diferentes e 2 calças diferentes. De quantas maneiras ele poderá escolher uma 

blusa e uma calça para se vestir?  
 
02. Quantos números de dois algarismos podem ser formados utilizando elementos do conjunto {1, 2, 3}?  
 

03. Quantos números de dois algarismos diferentes (distintos) podem ser formados utilizando elementos do 
conjunto {1, 2, 3}?  

 
04. Quantos números de três algarismos podem ser formados utilizando elementos do conjunto {1, 2, 3}?  
 
05. Quantos números de três algarismos diferentes (distintos) podem ser formados utilizando elementos do 

conjunto {1, 2, 3}?  
 
06. Um estádio possui 4 portões. De quantas maneiras diferentes um torcedor pode entrar e sair desse 

estádio?  
 
07. Um estádio possui 4 portões. De quantas maneiras diferentes um torcedor pode entrar e sair desse estádio 

utilizando, para sair, um portão diferente do que entrou?  

 
08. Mariana desenhou uma bandeira retangular de 3 listras e deseja pintá-la, de modo que duas listras 

consecutivas não sejam pintadas da mesma cor. Se ela possui 4 lápis de cores diferentes, de quantas 
maneiras poderá pintar sua bandeira?  

 
09. Numa prova havia 4 itens para que os alunos respondessem V (verdadeiro) ou F (falso). De quantas 

maneiras diferentes um aluno que vai “chutar” todas as repostas poderá responder esses itens?  

 
10. Um painel luminoso retangular é composto por 5 lâmpadas. De quantas maneiras diferentes esse painel 

pode estar iluminado? (considera-se o painel iluminado se, pelo menos, uma de suas lâmpadas estiver 
acesa)  

 
11. Quantos números de 3 algarismo distintos podem ser formados usando-se os algarismos 1,2,3,4 e 5? 

 
12. Um restaurante oferece no cardápio 2 saladas distintas, e 4 tipos de pratos de carne,5 variedades de 

bebidas e 3 sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma 
sobremesa. De quantas maneiras a pessoa pode fazer seu pedido? 

 
13. Quatro times de futebol (Vasco, Atlético, Corinthians e Internacional) disputam um torneio. Quantos e 

quais são as possibilidades de classificação para os três primeiros lugares? 

 
14. Numa eleição de uma escola 3 candidatos a presidente, cinco a vice-presidente, 4 a secretario e 7 

a tesoureiro. Quantos podem ser os resultados da eleição? 
 
15. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números de três algarismos distintos podemos formar? 
 
16. Uma prova consta de 10 questões do tipo V ou F. De quantas maneiras distintas ela pode ser resolvida? 

 


