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12. Uma cliente chega a um restaurante para jantar. Ela pode escolher entre 3 pratos principais (carne, peixe e

frango) e 2 sobremesas que são oferecidas (sorvete e salada de frutas). De quantas maneiras diferentes essa

cliente pode fazer a escolha de um prato principal e uma sobremesa?

3 x 2 = 6 



13. O quadro de funcionários de uma empresa conta com 5 administradores, 3 advogados, 2 contadores e 3

economistas. Deseja-se formar uma equipe com esses funcionários para analisar um projeto, e essa equipe

deve ser composta por um economista, um contador, um advogado e um administrador. De quantas maneiras

diferentes essa equipe pode ser formada?

5 x 3 x 2 x 3 = 90 



14. Uma escola tem 5 professores de língua portuguesa, 6 de matemática e 3 de história. Há quantas

possibilidades diferentes de formar uma comissão que contenha um professor de cada uma dessas 3

disciplinas?

5 x 6 x 3 = 90



15. Quantos são s resultados possíveis para os 3 primeiros classificados de uma final olímpica de natação que

é disputada por 8 atletas?

8 x 7 x 6 = 336 336 resultados 



16. A Copa do Mundo de Futebol de 2014 foi realizada no Brasil e contou com 32 países participantes.

Quantas eram as possibilidades de campeão e vice-campeão?

32 x 31 = 992 992 possibilidades 



17. Uma pessoa tem 3 opções de meio de transporte para ir da cidade A à cidade B (trem, ônibus, ou avião);

2 opções para ir da cidade B à cidade C (barco ou carro); e 2 opções para ir da cidade C à cidade D (bicicleta

ou a cavalo). De quantas formas diferentes essa pessoa pode sair da cidade A e chegar à cidade D passando

pelas cidades B e C, nessa ordem?



18. Descubra quantas senhas é possível criar em cada item, considerando as regras descritas.

a) Senhas de 4 letras utilizando apenas vogais.

b) Senhas de 4 letras distintas utilizando apenas vogais.



19. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantas senhas podem ser formadas:

a) com 5 algarismos;

b) com 5 algarismos distintos;

c) com 3 algarismos pares.



20. Dóris dispõe de 5 cores diferentes de lápis: azul, verde, laranja, amarelo e vermelho. Ela quer pintar o

desenho de uma bandeira de 5 listras horizontais .

a) De quantas maneiras Dóris poderá pintar a bandeira se as listras adjacentes não puderem ter a mesma

cor ?

b) De quantas maneiras Dóris poderá pintar a bandeira se quiser que todas as listras tenham cores

diferentes?



21. Uma escola organizou um torneio de futebol entre quatro equipes do 9° ano: A, B, C e D. Cada equipe

enfrenta as outras uma única vez. Calcule o número de jogos realizados por equipe e o total de jogos desse

torneio.

AB AC AD

BC BD

CD

3 + 2 + 1 = 6 



22. José é dono de um pequeno restaurante que oferece entre as opções de seu cardápio, o prato

popularmente conhecido como prato feito ou simplesmente PF. O cliente pode escolher entre carne ou

frango e tem direito a 1 acompanhamento distintos, que pode ser escolhido entre arroz, macarrão, salada e

legumes. Quantos tipos diferentes de PF José oferece no restaurante?



23. Andressa decidiu ir a praia no final de semana. Na mala, entre outras roupas, ela colocou 4 biquínis, 3

pares de chinelos e 2 chapéus de praia. De quantos modos diferentes Andressa poderá se vestir colocando

biquíni, chapéu e chinelos?



24. Sabendo que os três primeiros dígitos de um código de barras de um produto (identificação do pais de

origem) não serão modificados, qual é o número máximo de produtos que pode ser licenciado para esse

pais? Considere o código de barras com 12 algarismos.

7 8 9


