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Tema Probabilidades e Cálculo Combinatório 

Conteúdos Arranjos e Combinações 

Ficha de trabalho                                                                                                                                                Enunciado 

Ex 01.  

Escreve os produtos seguintes, usando o símbolo n
pA : 

1.1. 7 6 5      1.2. 100 99 98     1.3. 201 200 199 198    

1.4.   1 2n n n     1.5. 10 11     1.6.    1 1k k k    

1.7. 19 18 17 ... 7 6       1.8. 91 90 89 ... 31 30      

 

Ex 02.  

Escreve os fatores que correspondem aos arranjos: 

2.1. 30
4A   2.2. 3

r A   2.3. 100
50A (indica os dois fatores maiores e os dois menores) 

 

Ex 03.  

O Governador Civil de Lisboa vai visitar sete dos vinte jardins de infância de certa freguesia. De quantas 

formas pode organizar a visita? 

 

Ex 04.  

Para pintar um cubo com as faces numeradas de 1 a 6, dispomos de tintas de 8 cores, uma das quais é verde: 

4.1. De quantas maneiras se pode pintar o cubo sem repetir cores? 

4.2. Não repetindo as cores, qual a probabilidade de, escolhendo as cores ao acaso, uma ser verde? 

 

Ex 05.  

De um baralho de 52 cartas, selecionaram-se as 13 cartas de paus. Destas, escolhem-se 4 ao acaso e dispõem-

se em fila numa mesa. 

5.1. Quantas disposições se podem obter? 

5.2. Qual a probabilidade de formar uma fila que comece com um Rei? 

 

Ex 06.  

De quantas maneiras se podem sentar 7 rapazes e 3 raparigas em duas filas de 5 lugares, ficando as raparigas 

na fila da frente? 
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Ex 07.  

Uma criança pressiona, ao acaso, quatro teclas de um telefone (teclas numeradas de 0 a 9). Quantos números 

diferentes pode marcar? 

7.1. Tendo um e um só zero? 

7.2. Tendo, pelo menos, um nove? 

7.3. Que sejam ímpares? 

 

Ex 08.  

Numa turma de 20 alunos, 12 raparigas e 8 rapazes, vão escolher-se 5 ao acaso. 

8.1. De quantas maneiras pode ser feita a escolha? 

8.2. Qual a probabilidade do grupo escolhido ter 3 raparigas e 2 rapazes? 

 

Ex 09. 

Num tabuleiro de 20 casas, de quantas maneiras se podem distribuir 10 peças brancas e 5 de cores 

diferentes, não mais de uma por cada casa? 

 

Ex 10.  

Com 12 pontos sobre uma circunferência, quantos triângulos se podem definir? 

 

Ex 11.  

Dos 80 alunos matriculados numa escola, 
3

4
 são raparigas. Escolhidos 4 alunos ao acaso, qual a probabilidade 

de: 

11.1. Serem tantos rapazes como raparigas? 

11.2. Haver mais rapazes do que raparigas? 

 

Ex 12.  

Com os algarismos do número 21332, quantos números diferentes se podem escrever? 

 

Ex 13.  

Considera o conjunto  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9A  . Quantos números se podem formar 

13.1. Com três algarismos diferentes? 

13.2. Com três algarismos diferentes, sendo 5 o algarismo das centenas? 

13.3. Com três algarismos diferentes, sendo números pares? 
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Ex 14.  

Uma lotaria tem noventa e seis números para distribuir e dá direito a um primeiro, segundo e terceiro 

prémios. De quantas formas se pode jogar para ganhar, sabendo que os números extraídos não se voltam a 

introduzir? 

 

Ex 15.  

Lança-se um dado duas vezes consecutivas. Quantos resultados diferentes se podem obter? 

 

Ex 16.  

Num país da União Europeia, as matrículas dos automóveis são constituídas por duas letras, três algarismos e 

de novo duas letras. Quantos automóveis é possível registar com matrículas diferentes? 

 

Ex 17.  

Dois amigos criaram um código secreto que consta de sete símbolos diferentes. 

17.1. Quantas mensagens podem enviar, utilizando três símbolos diferentes? 

17.2. Utilizando cinco símbolos, quantas mensagens podem enviar? 

17.3. Se decidirem não repetir nenhum símbolo, quantas mensagens distintas podem enviar, utilizando um, 

dois ou mais símbolos? 

 

Ex 18.  

Num curso da área de Economia há vinte e quatro alunos e oito professores. Quantas comissões de seis 

pessoas se podem formar, com: 

18.1. Quatro alunos e dois professores? 

18.2. Quatro alunos e dois professores, sendo um dos professores o de Matemática e um dos alunos o aluno 

com maior média? 

 

Ex 19.  

Um estudante deve responder a oito de doze perguntas de um questionário. Quantos grupos de respostas 

distintos pode escolher? 

 

Ex 20.  

Com as letras da palavra LIVRO, 

20.1. Quantas palavras (com sentido ou não) de duas letras distintas, se podem formar? 

20.2. Quantas palavras se podem obter com qualquer número de letras diferentes? 

mailto:materica2020@gmail.com


DISCIPLINA: Matemática A          
ANO: 12º  
PROFESSORA: ERICA MARQUES         

Email: materica2020@gmail.com  
Site: materica.pt   Página 4 de 4 

Ex 21.  

Quantas bandeiras tricolores de barras verticais se podem obter com sete tecidos de cor diferente? 
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