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Análise Combinatória  

1) Uma placa de automóvel é composta por três letras e quatro 
algarismos, nessa ordem. O número de placas que podem ser 
formadas com as letras K, Q ou L e cujos dois últimos algarismos 
são 2 e 6, nessa ordem, é: 
(A) 540;    
(B) 600;    
(C) 2430;    
(D) 2700;    
(E) 3000. 
 
 
 
 



Análise Combinatória  

2) Usando-se  5  dos algarismos  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 e 7 , sem  
Repeti-los, quantos números pares podemos formar ? 
A)1000     
B)1080    
C)2000    
D)1500     
E)2300 
 
 
 



Análise Combinatória  

3) Quantos números de três algarismos pode-se construir, sendo 
os três algarismos diferentes, ou seja, sem repetir nenhum 
deles? 
a) 720.    
b) 504.    
c) 448.    
d) 810.    
e) 648  
 
 



Análise Combinatória  

4) Para se cadastrar em determinado site, é necessário criar uma 
senha numérica de seis dígitos. Pedro vai utilizar os algarismos 
da data de nascimento de seu filho, 13/05/1997. Se Pedro 
resolver fazer uma senha com algarismos distintos e iniciada por 
um algarismo ímpar, serão n possibilidades. Pode-se concluir que 
n é igual a 
(A) 600    
(B) 720    
(C) 1.440    
(D) 2.880    
(E) 6.720 
 



Análise Combinatória  

5) Em uma fábrica de bijuterias são produzidos colares 
enfeitados com cinco contas de mesmo tamanho dispostas lado a 
lado, como mostra a figura.  
 
 
 
 
As contas estão disponíveis em 8 cores diferentes. De quantos 
modos distintos é possível escolher as cinco contas para compor 
um colar, se a primeira e a última contas devem ser da mesma 
cor, a segunda e a penúltima contas devem ser da mesma cor e 
duas contas consecutivas devem ser de cores diferentes? 
(A) 336   (B) 392   (C) 448   (D) 556   (E) 612 



Análise Combinatória  

6) Sinésio pretendia ligar para um amigo mas esqueceu os dois 
últimos dígitos do número do telefone desse amigo. Lembrava-se 
apenas dos números iniciais          5613–49? ?. 
Como ele sabia que o número não tinha algarismos repetidos, 
quantas possibilidades existem para o número de tal telefone? 
(A) 6         
(B) 9         
(C) 12        
(D) 14                
(E) 18 


