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Tema Probabilidades e Cálculo Combinatório 

Conteúdos Permutações, Arranjos e Combinações 

Ficha de trabalho                                                                                                                                                Enunciado 

Ex 01.  

Num sorteio são retiradas sucessivamente, sem reposição, cinco 

bolas formando uma sequência de cinco números. 

1.1. Quantas sequências diferentes há com pelo menos um múltiplo 

de 5? 

1.2. Qual é o número de sequências, tendo, no máximo, dois 

números de um só algarismo? 

Novo Espaço, outubro 2017 

Ex 02.  

Na montra de uma perfumaria vão ser expostos, lado a lado, oito frascos de perfume, sendo três deles iguais 

entre si e os restantes todos diferentes. 

 

Quantas sequências se podem formar, atendendo ao tipo de frasco? 

Indica a opção correta. 

(A)  6720                   (B)  720                  (C)  120                 (D)  40 320   

Novo Espaço, outubro 2017 

Ex 03.  

O sistema de matrículas de automóveis, num dado país, é constituído 

por uma sequência de cinco algarismos seguida de uma sequência de 

três letras, tal como é sugerido na figura. 

Considera o alfabeto com 26 letras. 

3.1. Determina o número de matrículas diferentes sem algarismos 

repetidos e com exatamente uma e uma só vogal. 

3.2. Quantas são as matrículas que satisfazem as seguintes condições: 

 tem exatamente dois zeros, sendo os restantes algarismos diferentes; 

 a soma dos algarismos é um número par; 

 as três letras são vogais diferentes. 

Novo Espaço, outubro 2017 
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Ex 04.  

Considera um prisma reto com n arestas laterais, com 𝑛 ≥ 5, tendo sido identificado cada vértice por uma 

letra. 

Do conjunto dos vértices do prisma vão ser escolhidos três. Quantas escolhas diferentes podem ser feitas de 

modo que os três vértices não pertençam todos à mesma base do prisma? 

A seguir são apresentadas duas respostas corretas: 

Resposta A:   𝐶3 − 2 × 𝐶3
𝑛2𝑛  

Resposta B:   2𝑛 × 𝐶2
𝑛  

Numa composição matemática explica o raciocínio associado a cada resposta, explicitando com clareza o 

siginificado, no contexto, de  𝐶3
2𝑛  e de 2 × 𝐶3

𝑛 , na resposta A e de 2𝑛 × 𝐶2
𝑛 , na resposta B. 

Novo Espaço, outubro 2017 

Ex 05.  

Considera todos os números de nove algarismos diferentes que se podem representar com os algarismos de 1 

a 9. 

Quantos desses números são ímpares e os algarismos pares ocupam posições consecutivas? 

(A) 345600   (B) 600    (C) 2880   (D) 14400  

Novo Espaço, janeiro 2018 

 

Ex 06.  

Cinco ovos de páscoa, dos quais apenas dois são iguais, vão ser 

distribuídos por duas prateleiras para decorar uma montra.  

Indica o número de maneiras diferentes que pode ser feita a 

decoração, ficando dois ovos numa prateleira e três na outra, não 

ficando os dois ovos iguais na mesma prateleira. 

(A) 24   (B) 72   (C) 36   (D) 240 

Novo Espaço, março 2018 

Ex 07.  

Na figura está representado, em referencial o.n. Oxyz, um octaedro regular [OABCDE]. 

Sabe-se que:  

. os vértices O e E pertencem ao eixo Oz; 

. o plano BCE é definido pela equação 2 2 12 0y z   ; 

. a reta AB é definida pela equação      , , 3,0,3 2 0,1,0 ;  x y z k k . 
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Considera todas as sequências de seis elementos formadas pelas letras O, A, B, C, D e E, que representam os 

vértices do octaedro. 

Quantas dessas sequências começam por uma consoante e têm as vogais juntas? 

(A)  108   (B)  360   (C)  60   (D)  120 

Novo Espaço, abril 2018 

Ex 08.  

Numa caixa há 16 bolas numeradas de 1 a 16. 

As bolas com número ímpar são azuis. As bolas com número par, umas são vermelhas e as restantes são 

pretas. 

As bolas azuis são colocadas, lado a lado, constituindo uma sequência numérica, com 8 termos. 

Quantas sequências diferentes é possível representar se os termos formados pelos números de dois 

algarismos ocuparem ordens consecutivas? 

Novo Espaço, maio 2018 

 
 

Ex 09.  

Oito amigos, entre eles o casal Silva, jantam num restaurante ocupando 

uma mesa com oito lugares. Tal como é sugerido pela figura, quatro 

lugares ficam de um dos lados da mesa e os outros quatro ficam do lado 

oposto.  

De quantas maneiras diferentes é possível distribuir os oito lugares de 

modo que o casal Silva ocupe dois lugares opostos (frente a frente)? 

(A) 2880   (B) 1440   (C) 5760   (D) 1152  

Novo Espaço, maio 2018 

Ex 10.  

O código de um cofre é constituído por uma sequência de cinco 

dígitos. 

Por exemplo, 07817 . 

 

10.1. Quantos códigos são representados por números maiores do que 

20 000? 

10.2. Quantos códigos existem com exatamente dois 3 e os restantes dígitos diferentes entre si? 

10.3. Quantos são os códigos que têm exatamente três dígitos iguais? 

Novo Espaço, outubro 2018 
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Ex 11.  

Recorda a seguinte Relação de Euler:  

“Num poliedro convexo, 2V F A   , em que V representa o número de vértices, 

F o número de faces e A  o número de arestas.” 

Na figura está representado um poliedro regular designado por dodecaedro com 12 

faces e 30 arestas. 

Determina o número de retas que é possível definir, a partir do conjunto de vértices do dodecaedro que não 

contenham arestas. 

Novo Espaço, outubro 2018 

Ex 12.  

Numa escola há um pequeno auditório com 60 lugares distribuídos por 5 filas, cada uma com 12 lugares. 

A turma A é constituída por 28 alunos, 12 rapazes e 16 raparigas, que vão assistir a um filme no auditório. 

Um grupo de 6 alunos, 3 rapazes e 3 raparigas, vai resumir o filme e apresentá-lo a outras turmas. 

O Rui e a Daniela são irmãos e fazem parte da turma. 

Pretende-se que pelo menos um dos dois irmãos não faça parte do grupo.  

Quantas são as possibilidades para formar o grupo? 

Novo Espaço, outubro 2018 

Ex 13.  

Na figura estão representados sete rolos de fita-cola de cores distintas. 

13.1. Quantos grupos de quatro rolos é possível formar se o rolo amarelo: 

a) fizer parte? 

b) não fizer parte? 

13.2. Os sete rolos vão ser colocados num porta-rolos, como é sugerido a seguir. 

De quantas maneiras diferentes é possível fazer a distribuição, de modo que os 

rolos vermelho, verde e amarelo fiquem juntos por qualquer ordem? 

Explica o teu raciocínio e indica uma expressão, sem calculares o valor, que corresponda à resposta. 

Novo Espaço, outubro 2018 

Ex 14.  

Na figura está representado um tabuleiro e seis peças, três de cada tipo. 

De quantas maneiras diferentes é possível distribuir as seis peças pelos nove lugares do 

tabuleiro, de modo que uma das diagonais fique preenchida com peças do mesmo tipo? 

Novo Espaço, outubro 2018 
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Ex 15.  

Numa unidade de saúde há uma equipa constituída por sete médicos: quatro homens e três mulheres, entre 

eles um casal, a Sílvia e o Gustavo. 

Para tirar uma fotografia, a equipa de médicos vai dispor-se lado a lado, formando uma sequência de sete 

elementos, como é sugerido pela figura.  

Determina o número de sequências diferentes que é possível formar, de modo que os membros do casal 

fiquem juntos. 

Novo Espaço, janeiro 2019 
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Ficha de trabalho                                                                                                                                            Solucionário                                                                                                                                           

Ex 01.  

1.1. 175 290 240 

1.2. 245 350 560 

 

Ex 02.  

Opção (A) 

 

Ex 03.  

3.1. 200 037 600 

3.2. 158 400 

 

Ex 04.  

Resposta A:   𝐶3 − 2 × 𝐶3
𝑛2𝑛    e   Resposta B:   2𝑛 × 𝐶2

𝑛  

A resposta A corresponde ao seguinte raciocício. 

Começa-se por representar o número total de escolhas de três vértices que é representado por  𝐶3
2𝑛  . 

De seguida, determina-se o número total de escolhas dos três vértices pertencentes a uma das bases do 

prisma que é dado por: 𝐶3
𝑛  

Como o prisma tem duas bases, o número total de escolhas em que os três vértices pertencem à mesma base 

é dado por 2 × 𝐶3
𝑛 . 

Assim, o número total de maneiras de escolher os três vértices de modo que não pertençam todos à mesma 

base do prisma é dado por 𝐶3 − 2 × 𝐶3
𝑛2𝑛 . 

A resposta B corresponde ao seguinte raciocínio: 

Escolhe um vértice de uma base e os outros dois da outra base. 

Assim, tem-se: 𝐶1 × 𝐶2 + 𝐶1 × 𝐶2
𝑛𝑛𝑛𝑛  

Como, 𝐶1 = 𝑛𝑛 , resulta que 𝐶1 × 𝐶2 + 𝐶1 × 𝐶2
𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑛 × 𝐶2

𝑛 + 𝑛 × 𝐶2
𝑛 = 2𝑛 × 𝐶2

𝑛  . 

Assim, o número total de maneiras de escolher os três vértices de modo que não pertençam todos à mesma 

base do prisma é dado por 2𝑛 × 𝐶2
𝑛 . 

 

Ex 05.  

Opção: (D)    

 

Ex 06.  

Opção: (B)        
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Ex 07. 

Opção: (A)   

 

Ex 08.  

4320  

 

Ex 09. 

Opção (C)  

 

Ex 10.  

10.1. 79 999 códigos 

10.2. 5040 códigos 

10.3. 8100 códigos 

 

Ex 11.  

160 retas 

 

Ex 12.  

117 425 

 

Ex 13.  

13.1.  

a) 20 grupo de quatro rolos 

b) 15 grupo de quatro rolos 

13.2. 5! 3!  

 

Ex 14.  

80 

 

Ex 15.  

Podem formar-se 1440 sequências diferentes. 
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