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Tema Probabilidades e Cálculo Combinatório 

Conteúdos Permutações, Arranjos e Combinações 

Ficha de trabalho                                                                                                                                                Enunciado 

Ex 01.  

Num triângulo [ABC] assinalaram-se treze pontos: um ponto em [AB], dois pontos  

em [AC] e dez pontos em [BC], como indicado na figura. 

Quantos triângulos diferentes se podem construir com estes treze pontos? 

(A)286  (B)285  (C)166  (D)120 

 

Expoente 12, Teste 1 2017 

Ex 02.  

Um baralho de cartas completo é constituído por 52 cartas, repartidas em quatro naipes (Espadas, Copas, 

Ouros e Paus). Em cada naipe há 13 cartas: um Ás, três figuras (Rei, Dama e Valete) e mais nove cartas (do 

Dois ao Dez). 

2.1. Utilizando apenas o naipe de ouros, quantas sequências de 13 cartas, com as figuras todas juntas, é 

possível construir? 

2.2. Retirando ao acaso, simultaneamente, cinco cartas de um baralho completo, de quantas maneiras é 

possível obter pelo menos duas figuras?    

2.3. Retirando ao acaso, simultaneamente, seis cartas de um baralho completo, de quantas maneiras é 

possível obter exatamente dois ases e exatamente quatro cartas de copas?   

Expoente 12, Teste 1 2017 

Ex 03.  

Considere todos os números que se podem obter alterando a ordem dos algarismos do número 1 788 231. 

Quantos desses números são pares? 
 

(A) 540                         (B) 900                        (C) 1440                       (D) 2160 

Expoente 12, Teste 1 2017 

Ex 04.  

A sala da Isaura tem seis candeeiros distintos, com um interruptor independente para cada um deles.  

De quantas formas diferentes pode a Isaura iluminar a sua sala? 

(A) 62   (B) 62 − 1    (C)  26    (D) 26 − 1 

Expoente 12, Teste 1 2017 

Ex 05.  

A turma dos gémeos, Pedro e Simão, tem um total de 24 alunos: 10 rapazes (incluindo os gémeos) e 14 

raparigas.  
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Redija, no contexto desta situação, o enunciado de um problema de cálculo combinatório, inventado por si, 

que admita como resposta correta 2 × 𝐶2
8 × 𝐶3

14 + 𝐶1
8 × 𝐶3

14 . 

No enunciado que apresentar, deve explicitar claramente: 

 o número de alunos da turma; 

 o número de rapazes e de raparigas; 

 o processo cujo número de maneiras pretende que seja calculado (e cujo valor terá de ser dado pela 

expressão apresentada). 

Expoente 12, Teste 1 2017 

Ex 06.  

Determine o valor natural 𝑛 ≥ 5 que verifica a igualdade: 

𝐴4
𝑛 = 𝐶5

𝑛 × 𝐴3
′2  

Expoente 12, Teste 1 2017 

Ex 07.  

A organização de um festival de cinema pretende exibir um filme por dia durante o tempo de duração do 

festival. Para tal, possui 𝑚 filmes de ação todos diferentes e 𝑛 filmes de outras categorias que não de ação e 

também todos diferentes entre si.  

Se pretender exibir todos os filmes, sendo que os filmes de ação devem ser exibidos em dias consecutivos, 

quantas formas diferentes existem de o fazer? 

(A) 𝑚! × 𝑛!                  (B) 𝑚! × (𝑛 + 1)!             (C) 𝑚! × 𝑛! × (𝑛 + 1)!             (D) (𝑚 + 𝑛)! 

Expoente 12, Teste 1 2017 

Ex 08.  

Considere uma circunferência onde foram assinalados 18 pontos e considere também todos os polígonos 

convexos que se podem formar com esses pontos (triângulos, quadriláteros, pentágonos, …).  

Quantos são esses polígonos? 

(A) 262144  (B) 262143   (C)  262125   (D) 261972 

Expoente 12, Teste 2 2017 

Ex 09.  

O João e a Joana são irmãos gémeos e fazem parte de uma turma de 28 alunos. 

O João esqueceu-se do número de telefone da irmã. Lembra-se apenas que tem nove algarismos, começa por 

91 e que tem exatamente dois algarismos 7.  

Quantos números de telefone existem nestas condições? 

Expoente 12, Teste 2 2017 

Ex 10.  

Considere o seguinte problema, proposto por um amigo aos irmãos Joana e João: 
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“Vou mudar o pin do meu telemóvel. Preciso para isso de escolher um código com quatro algarismos, 

escolhidos entre os algarismos de 0 a 9, mas pretendia que todos os algarismos fossem diferentes e que o pin 

representasse um número maior que 2000. 

Quantos pins existem nestas condições?” 

A Joana e o João responderam corretamente, mas de forma diferente: 

Joana: 𝐴10
4 − 2 × 𝐴9

3 

João: 8 × 𝐶9
3 × 3!   

Elabore uma composição na qual explique o raciocínio de cada um dos irmãos. 

Expoente 12, Teste 4 2017 

Ex 11.  

Uma determinada operadora de telecomunicações tem todos os seus números de telefone começados por 94 

e mais sete dígitos. Um número de telefone desta operadora é, por exemplo, 94 975 13 53. Com os 

algarismos deste exemplo, quantos números de telefone diferentes pode esta operadora criar? 

Expoente 12, Teste 1 2018 

Ex 12.  

No jantar do seu 17.º aniversário, a Rita convidou as suas três melhores amigas para jantar em sua casa. No 

jantar participaram também os pais, a irmã, os quatro avós e duas tias. 

12.1. Quantos grupos diferentes de cinco pessoas se podem formar com a Rita e com, pelo menos, dois dos 

seus familiares? 

12.2. Dispondo-se lado a lado, para uma fotografia, todas as pessoas presentes no jantar, quantas fotografias 

diferentes podem ser tiradas com os quatro avós juntos e com as três amigas também juntas?    

12.3. Mais tarde juntaram-se à festa 𝑛 amigos. No final da noite sabe-se que se todas as pessoas presentes na 

festa tivessem dançado com todos os outros, aos pares, teriam sido feitos 210 pares diferentes. Determine 

quantos amigos se juntaram à festa. 

Comece por escrever uma equação que traduza o problema. Utilize a calculadora apenas em eventuais 

cálculos numéricos.      

Expoente 12, Teste 1 2018 

Ex 13.  

Considere um prisma regular em que cada base é um decágono. Qual é o número total de diagonais de todas 

as faces do prisma (incluindo as bases)? 
 

(A) 45                              (B) 90                        (C) 110                       (D) 180 

Expoente 12, Teste 1 2018 

 

 

Ex 14.  
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Uma florista tem 𝑛 espécies de flores diferentes entre si (𝑛 > 1). 

Tendo em conta apenas as espécies de flores presentes nos ramos, quantos tipos de ramos diferentes 

consegue a florista fazer com pelo menos duas das espécies de flores que possui? 

(A) 𝑛2 − 𝑛                (B) 2𝑛 − 1                        (C)  2𝑛 − 1 − 𝑛                      (D) 𝑛2 − 1 

Expoente 12, Teste 1 2018 

Ex 15.  

Considere o seguinte problema: 

Utilizando os sete algarismos que constituem o número 5 454 531, quantos números pares podem ser 

formados?   

C6
3 × 3!    e     

6!×2

3!×2!
 são duas respostas corretas. 

Numa pequena composição, explique o raciocínio que conduziu a cada uma das respostas. 

Expoente 12, Teste 1 2018 

Ex 16.  

Verifique se existe algum valor natural 𝑛 que satisfaça a igualdade: 

𝐴2
𝑛+1 +

(𝑛 − 2)(𝑛 − 3)!

(𝑛 − 4)! + (𝑛 − 3)!
= 5 

Expoente 12, Teste 1 2018 

Ex 17.  

O André e o Diogo juntaram-se com alguns amigos num convívio. Se 𝑛 for o número de pessoas no convívio 

(𝑛 > 3), de quantas maneiras se podem dispor lado a lado em linha reta os 𝑛 amigos se o André e o Diogo 

ficarem separados?  

(A) 2! × (𝑛 − 1)!  (B) (𝑛 − 1)! × (𝑛 − 2)        (C) (𝑛 − 1)! (D) 2! × (𝑛 − 1)! × (𝑛 − 2) 

Expoente 12, Teste 1 2018 

Ex 18.  

A Margarida convidou os amigos para um lanche em sua casa. 

Um prato contém sete cupcakes, cada um com uma cobertura diferente, cinco brownies, cada um de 

tamanho diferente e três donuts, também cada um com uma cobertura diferente.  

De quantas maneiras distintas se podem colocar os 15 doces em fila de tal forma que os doces do mesmo tipo 

fiquem juntos.  

Expoente 12, Teste 2 2018 
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Ex 19.  

Dispõe-se de catorze carateres (a saber: os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e as vogais a, e, i, o, u) para 

formar códigos de cinco carateres, dos quais três têm de ser algarismos e dois têm de ser vogais. Quantos 

códigos diferentes é possível formar tais que haja unicamente dois algarismos iguais a 9? 

(A)  3 × 𝐴′5
2 × 8 × 5!                                                   (B) 𝐴5

2 × 3 × 𝐴′5
2 × 8 

      (C) 𝐶5
2 × 3! × 𝐴′5

2 × 8                                             (D) 𝐶5
2 × 3 × 𝐴′5

2 × 8 

Expoente 12, Teste 2 2018 

Ex 20.  

O Telmo é um atleta que já ganhou muitas medalhas em competições de judo.  

No seu quarto tem cinco medalhas de ouro, oito medalhas de prata e quatro medalhas de bronze, todas 

diferentes entre si.  

De quantas formas diferentes é possível colocar estas medalhas em fila, ficando todas as medalhas do 

mesmo tipo de metal juntas?  

(A) 3 063 060                 (B) 116 121 600                  (C) 348 364 800                (D) 696 729 600 

Expoente 12, Teste 3 2018 

Ex 21.  

Uma empresa têxtil vende os seus produtos para os Estados Unidos da América e para o Japão, entre outros 

países. 

O diretor comercial da empresa escolheu três conjuntos de atoalhados de cores distintas, quatro robes 

distintos e cinco toalhas de praia com padrões diferentes para dispor, lado a lado, na estante da sala de 

reuniões. 

De quantas maneiras se podem dispor os doze produtos, de modo que os do mesmo tipo fiquem juntos? 

(A) 17280                (B) 51480                        (C)  103680                      (D) 479001600 

Expoente 12, Teste 4 2018 

Ex 22.  

Pretende-se formar códigos com os doze carateres existentes em EXPOENTE1819. 

Quantos desses códigos começam com a sigla XPTO? 

(A)  336   (B) 3360  (C) 6720  (D) 40 320 

Expoente 12, Teste 5 2018 

Ex 23.  

Um baralho de cartas completo é constituído por 52 cartas, repartidas por quatro naipes (espadas, copas, 

ouros e paus).  

Em cada naipe há 13 cartas: um ás, três figuras (rei, dama e valete) e mais nove cartas (do dois ao dez). 

 

mailto:materica2020@gmail.com


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

Email: materica2020@gmail.com  
Site: materica.pt   Página 6 de 13 

23.1. Utilizando apenas as doze figuras, quantas sequências de 12 cartas, com as figuras do mesmo naipe 

todas juntas, é possível construir? 

23.2. Retirando ao acaso, simultaneamente, cinco cartas de um baralho completo, de quantas maneiras é 

possível obter pelo menos dois ases?    

Expoente 12, Teste 1 2019 

Ex 24.  

Considere todos os números naturais de sete algarismos que se podem escrever utilizando um algarismo 0, 

dois algarismos 4, três algarismos 5 e um algarismo 7. 

Determine quantos destes números são pares. 

Expoente 12, Teste 1 2019 

Ex 25.  

Considere n  pontos pertencentes a uma circunferência  3n . 

O número de polígonos convexos que podem ser definidos por esses pontos é dado por: 

(A) 2𝑛                        (B) 2𝑛 − 1                        (C) 2𝑛 − 1 − 𝑛                        (D) 2𝑛 − 1 − 𝑛 −
𝑛2−𝑛

2
 

Expoente 12, Teste 1 2019 

Ex 26.  

Pretende-se pintar um painel publicitário com 𝑛 listas verticais coloridas, utilizando-se para o efeito 𝑝 cores. 

Sabendo que listas consecutivas não podem ter a mesma cor, de quantas maneiras diferentes se pode pintar 

o painel para todos os casos possíveis de 𝑛 e 𝑝? 

(A) (𝑛 − 1)𝑝−1          (B) 𝑝 × (𝑝 − 1)𝑛−1         (C) 𝐴 𝑝
′𝑛                      (D) 𝐴 𝑛

′𝑝
 

Expoente 12, Teste 1 2019 

Ex 27.  

Considere o seguinte problema: 

O departamento de Matemática de uma determinada escola tem quinze professores e pretende formar uma 

comissão de quatro professores para representar a escola num congresso internacional. O António e a Susana, 

que são casados, combinaram que não fariam parte da comissão juntos. Quantas são as comissões diferentes 

que se podem constituir nestas condições?    

𝐶15
4 − 𝐶13

2    e     𝐶13
4 + 2 × 𝐶13

3 são duas respostas corretas. 

Numa pequena composição, explique o raciocínio que conduziu a cada uma das respostas. 

Expoente 12, Teste 1 2019 

Ex 28.  

Determine o valor natural 𝑛 que satisfaz a igualdade: 

 
(𝑛+1)! − 𝐴𝑛

𝑛

(𝑛−1)!
= 2019 𝐶𝑛−1

𝑛  

Expoente 12, Teste 1 2019 
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Ex 29.  

O Pedro, o Salvador e o Tiago juntaram-se com alguns amigos num convívio. Se 𝑛 for o número de pessoas no 

convívio (𝑛 > 3), de quantas maneiras se podem dispor lado a lado em linha reta os 𝑛 amigos, se os três 

amigos, Pedro, Salvador e Tiago, não ficarem em lugares consecutivos?  

(A) 3! × (𝑛 − 3)!                                                 (B) 3 × (𝑛 − 2)! 

(C) (𝑛 − 3)! × (𝑛3 − 3𝑛2 − 4𝑛)                         (D) (𝑛 − 2)! × (𝑛2 − 𝑛 − 6) 

Expoente 12, Teste 1 2019 

Ex 30.  

A Raquel convidou o namorado e as três amigas, Alice, Beatriz e Carolina, para tomarem café em sua casa.  

De quantas maneiras se podem dispor lado a lado e em linha reta os cinco amigos, para tirarem uma 

fotografia, se a Raquel e o namorado não ficarem juntos? 

Expoente 12, Teste 2 2019 

Ex 31.  

O dono de uma pizaria orgulha-se no seu cartaz publicitário de, com apenas dez ingredientes, conseguir fazer 

exatamente 𝑛 pizas diferentes, com pelo menos três ingredientes diferentes cada uma.  

Para a afirmação de o dono da pizaria ser verdadeira, qual é o valor de 𝑛? 

(A) 120                         (B) 968                        (C) 1013                       (D) 1024 

Expoente 12, Teste 2 2019 

Ex 32.  

Na figura está representado, num referencial o.n. 𝑂𝑥𝑦𝑧, um prisma hexagonal 

regular com uma das 

faces laterais numerada com o número 8.  

Considere que se pretende numerar as sete faces do prisma não numeradas, 

utilizando os algarismos de 1 a 7 e colocando um algarismo diferente em cada 

face. 

De quantas maneiras o poderemos fazer de forma que: 
 

32.1. nas bases do prisma fiquem apenas números primos?  

32.2.  a soma dos algarismos colocados nas faces laterais seja par? 

Expoente 12, Teste 2 2019 

Ex 33.  

Dispõe-se de quinze carateres (os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e as vogais a, e, i, o, u) para formar 

códigos de cinco carateres. 
 

Quantos códigos se podem formar com carateres todos diferentes, constituídos por três vogais e dois 

algarismos, não necessariamente por esta ordem? 
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(A)  125 000          (B)  54 000 (C)  12 500 (D)  5400 

Expoente 12, Teste 3 2019 
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Ex 01.  

Opção (C) 

 

Ex 02.  

2.1. 239 500 800 

2.2. 844 272 

2.3. 25 245 

 

Ex 03.  

Opção (A) 

 

Ex 04.  

Opção (D) 

 

Ex 05.  

A turma dos gémeos, Pedro e Simão, tem 24 alunos: 10 rapazes (incluindo os gémeos) e 14 raparigas. 

Pretende-se formar uma comissão constituída por três rapazes e três raparigas da turma. 

Qual é o número de comissões que se podem formar com pelo menos um dos gémeos? 

 

Ex 06.  

𝑛 = 19 

 

Ex 07. 

Opção: (B)   

 

Ex 08.  

Opção: (D)   

 

Ex 09. 

1 240 029 

 

 

 

Ficha de trabalho                                                                                                                                            Solucionário                                                                                                                                           
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Ex 10.  

Pretende-se formar um código pin com quatro algarismos diferentes, escolhidos entre os algarismos de 0 a 9, 

tal que o pin represente um número maior que 2000.  

A Joana resolveu o problema determinando o número de códigos com quatro algarismos diferentes que é 

possível formar, e, a estes, subtraiu o número de códigos pin que iniciam com 0  e o número de códigos pin 

que iniciam com 1. Assim, 𝐴10
4  é o número de maneiras distintas de escolher, ordenadamente, 4 algarismos 

diferentes dos 10 algarismos existentes, isto é, existem 𝐴10
4  pin’s com 4 algarismos diferentes. Por outro 

lado, 2 × 𝐴9
3  é o número de maneiras diferentes de contabilizar todos os pins que, nas condições referidas, 

iniciam pelo algarismo 0 ou 1. Assim, 2 é o número de opções que existem para colocar na posição do 

primeiro algarismo e, para cada uma destas opções, existem 𝐴9
3  maneiras distintas de escolher 

ordenadamente 3 algarismos distintos, dos 9 algarismos restantes. Portanto, o número de pins nas condições 

referidas pode ser dado pela expressão 𝐴10
4 − 2 × 𝐴9

3 . 

O João pensou que, para o pin representar um número maior que 2000, pode iniciar com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 

9. Assim, existem 8 hipóteses para o primeiro algarismo do pin. Para cada uma destas hipóteses, existem 𝐶9
3  

maneiras de escolher 3 algarismos distintos, dos 9 algarismos restantes, sendo que um já foi utilizado. Para 

cada uma destas maneiras e por cada hipótese para o primeiro algarismo, existem 3! maneiras de permutar 

os três últimos algarismos. Assim, 8 × 𝐶9
3 × 3! é o número de maneiras de determinar o número de pins 

superiores a 2000 com 4 algarismos distintos. 

 

Ex 11.  

Opção (B) 

 

Ex 12.  

12.1. 486 

12.2. 5 806 080 

12.3. Juntaram-se à festa 8 amigos. 

 

Ex 13.  

Opção (B) 

 

Ex 14.  

Opção (C) 

 

 

mailto:materica2020@gmail.com


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

Email: materica2020@gmail.com  
Site: materica.pt   Página 11 de 13 

Ex 15.  

Pretendemos determinar o número de números pares que podem ser formados utilizando os sete algarismos 

que constituem o número 5 454 531. 

Uma resposta correta é C6
3 × 3!. Comecemos por notar que, para ser par, tem que terminar 

obrigatoriamente em 4. Assim, restam três algarismos iguais a 5, um algarismo 4, um algarismo 3 e um algarismo 

1 para colocar em 6 posições. 

Existem C6
3 maneiras distintas de escolher as três posições de entre as 6 possíveis para colocar os três 

algarismos 5. E, por cada uma destas maneiras, existem 3! maneiras distintas de colocar os algarismos 4, 3 e 1 

em três posições distintas. 

Uma resposta igualmente correta é 
6!×2

3!×2!
. Como para o número ser par tem que terminar em 4, existem 2 

possibilidades para o último algarismo (os dois algarismos 4). E, para cada uma destas maneiras, existem 6! 

maneiras distintas de colocar seis algarismos em seis posições. No entanto, como existem três algarismos 

iguais a 5 e dois algarismos iguais a 4 que não alteram o número quando permutam entre si, dividimos por 

3! × 2!. 

 

Ex 16.  

𝑐. 𝑠. = ∅ 

 

Ex 17.  

Opção (B) 

 

Ex 18.  

21 772 800 

 

Ex 19.  

Opção (D) 

 

Ex 20.  

Opção (D) 

 

Ex 21.  

Opção (C) 
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Ex 22.  

Opção (B) 

 

Ex 23.  

23.1. 31 104 

23.2. 108 336 

 

Ex 24.  

160 

 

Ex 25.  

Opção (D) 

 

Ex 26.  

Opção (B) 

 

Ex 27.  

Por um lado, 𝐶4 − 𝐶2
1315  é uma resposta correta ao problema, pois 𝐶4

15  é o número de comissões que se 

podem formar escolhendo 4 dos 15 professores sem qualquer restrição. Se a este número total de 

possibilidades retirarmos o número de comissões em que ambos os elementos do casal estão presentes (o 

que pode ser feito de 𝐶2
13  maneiras diferentes, já que o António e a Susana fazem parte e basta escolher 2 

dos restantes 13 professores para completar a comissão), obtemos então o número de comissões em que o 

António e a Susana não se encontram juntos. 

Por outro lado, 𝐶4 + 2 × 𝐶3
1313  é também uma resposta correta ao problema, uma vez que existem duas 

possibilidades mutuamente exclusivas de formar uma comissão de 4 professores sem o António e a Susana 

juntos: ou o António e a Susana não pertencem ambos à comissão ou pertence apenas um deles à comissão. 

No primeiro caso, existem 𝐶4
13  maneiras de formar a comissão, já que corresponde ao número de  maneiras 

de escolher 4 dos 13 professores, donde se excluíram os elementos do casal. 

No segundo caso, existem 2 maneiras de escolher apenas um dos dois elementos do casal, sendo que, para 

cada uma destas maneiras, existem 𝐶3
13  formas de escolher os restantes três elementos de entre os 13 

professores, de onde se excluíram o António e a Susana, havendo, então,  2 × 𝐶3
13  comissões em que 

apenas está presente um elemento do casal. 
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Ex 28.  

𝑛 = 2019 

 

Ex 29.  

Opção (D) 

 

Ex 30.  

72 

 

Ex 31.  

Opção (B) 

 

Ex 32.  

 

32.1. 1440 

32.2.  2160 

 

Ex 33.  

Opção (B) 

mailto:materica2020@gmail.com

