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Análise Combinatória

1) O departamento técnico de uma construtora imobiliária te 10 técnicos 
de nível superior sendo 7 engenheiros e 3 arquitetos. Quantas equipes 
técnicas distintas podem ser formadas por 2 desses técnicos com a 
participação de pelo menos 1 engenheiro em cada equipe?

A) 14

B) 35

C) 21

D) 28

E) 42
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2) Ágata é decoradora e precisa atender o pedido de um excêntrico 
cliente. Ele - o cliente - exige que uma das paredes do quarto de sua 
filha seja dividida em uma seqüência de 5 listras horizontais pintadas de 
cores diferentes, ou seja, uma de cada cor. Sabendo-se que Ágata 
possui apenas 8 cores disponíveis, então o número de diferentes 
maneiras que a parede pode ser pintada é igual a:

a) 56

b) 5760

c) 6720

d) 3600

e) 4320



Análise Combinatória

3) Marcela e Mário fazem parte de uma turma de quinze
formandos, onde dez são rapazes e cinco são moças a
turma reúne-se para formar uma comissão de formatura
composta por seis formandos. O número de diferentes
comissões que podem ser formadas de modo que
Marcela participe e que Mário não participe é igual a:

A) 1504

B) 1252

C) 1284

D) 1287

E) 1300
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4) Considere que um decorador deva usar 7 faixas coloridas de dimensões 
iguais, pendurando-as verticalmente na vitrine de uma loja para produzir 
diversas formas. Nessa situação, se 3 faixas são verdes e 
indistinguíveis, 3 faixas são amarelas e indistinguíveis e 1 faixa é 
branca, esse decorador conseguirá produzir, no máximo, 140 formas 
diferentes com essas faixas.
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5) Três rapazes e duas moças vão ao cinema e desejam sentar-se, os 
cinco, lado a lado, na mesma fila. O número de maneiras pelas quais eles 
podem distribuir-se nos assentos de modo que as duas moças fiquem 
juntas, uma ao lado da outra, é igual a:

a) 2

b) 4

c) 24

d) 48

e) 120
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6) Em um campeonato de tênis participam 30 duplas, com a mesma 
probabilidade de vencer. O número de diferentes maneiras para a 
classificação dos 3 primeiros lugares é igual a:

a) 24.360

b) 25.240

c) 24.460

d) 4.060

e) 4.650
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7) Paulo possui três quadros de Gotuzo e três de Portinari e quer expô-los 
em uma mesma parede, lado a lado. Todos os seis quadros são assinados 
e datados. Para Paulo, os quadros podem ser dispostos em qualquer 
ordem, desde que os de Gotuzo apareçam ordenados entre si em ordem 
cronológica, da esquerda para a direita. O número de diferentes maneiras 
que os seis quadros podem ser expostos é igual a: 

a) 20

b) 30

c) 24

d) 120

e) 360


