
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE COMBINATÓRIA 
01 - Cinco amigos, João, Pedro, Antônio, Carlos e 
José, irão caminhar por uma trilha na mata, um atrás 
do outro, formando uma fila. Sabendo que João e 
Pedro sempre ficam nas extremidades da fila, então, 
o número de maneiras diferentes de se formar essa 
fila é 
a) 13. 
b) 12. 
c) 11. 
d) 10. 
e) 9. 
 
 
02 - O grupo de estudantes Ana, Beto, Caio, Deise, 
Ester, Fábio e Gabriela foi assistir a uma palestra no 
auditório da Fatec-São Paulo e ocupou os lugares de 
uma fileira com exatamente sete cadeiras, de modo 
que cada um dos rapazes sentou-se entre duas 
moças do grupo. 
Na situação descrita, o número de modos distintos 
que esse grupo poderia ocupar esses sete lugares é 
a) 144. 
b) 360. 
c) 720. 
d) 1 240. 
e) 2 520. 
 
 
03 - Numa lanchonete o lanche é composto por três 
partes: pão, molho e recheio. Se essa lanchonete 
oferece aos seus clientes duas opções de pão, três 
de molho e quatro de recheio, a quantidade de 
lanches distintos que ela pode oferecer é de  
a) 9  
b) 12  
c) 18  
d) 24  
 
 
04 - O número de maneiras distintas de um grupo 
formado por dois meninos e por cinco meninas 
posicionar-se lado a lado para um “selfie” de tal 
maneira que cada menino tenha, à sua esquerda e à 
sua direita, pelo menos uma menina, é 
a) 120 
b) 240 
c) 720 
d) 960 
e) 1440 
 
 
 
 

05 - Três integrantes de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI), na Câmara dos Deputados, 
devem ser escolhidos para ocupar os cargos de 
Presidente, Secretário e Relator, cada qual de um 
partido diferente. Foram pré-indicados 4 deputados 
do Partido A , 3 do partido B, e 2 do Partido C. 
De quantas maneiras diferentes podem ser 
escolhidos os ocupantes desses três cargos? 
a) 24 
b) 48 
c) 72 
d) 132 
e) 144 
 
 
06 - Permutando-se as letras de uma palavra, 
formam-se novas “palavras”, com ou sem sentido, 
chamadas anagramas. O número de anagramas da 
palavra PORTA que não possuem vogais nem 
consoantes juntas é igual a:  
a) 6  
b) 24  
c) 30 
d) 18 
e) 12 
 
07 - Uma mulher comprou três blusas, sendo apenas 
uma delas marrom; duas calças, uma preta e uma 
bege; e dois pares de sapatos, um preto e um 
marrom. Sabendo que essa mulher quer utilizar as 
peças compradas para ir a uma festa, mas que não 
usa blusa marrom com calça preta, e não usa sapato 
preto com calça bege, o número de maneiras 
diferentes dela escolher as três peças que irá usar é 
a) 3. 
b) 4. 
c) 5. 
d) 6. 
e) 7. 
 
08 - No vestiário de uma Academia de Ginástica há 
exatamente 30 armários, cada qual para uso 
individual. Se, no instante em que dois alunos dessa 
Academia entram no vestiário para mudar suas 
roupas, apenas 8 dos armários estão desocupados, 
quantas opções eles terão para escolher seus 
respectivos armários? 
a) 14 
b) 28 
c) 48 
d) 56 
e) 112 
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09 - Os alunos do curso de Educação Física de uma 
instituição responderam a uma pesquisa que avaliou 
qual o seu esporte coletivo predileto: basquete, 
futebol ou vôlei. Todos responderam selecionando 
apenas uma opção. Os dados coletados foram 
parcialmente divulgados conforme indica o quadro a 
seguir. 
 

 
 
Sabe-se que 194 é a média aritmética entre os totais 
das respostas das 3 opções, e que o número de 
mulheres optantes por vôlei é 20% superior ao de 
mulheres optantes por basquete.  
Segundo essas informações, o número de maneiras 
de selecionar dois optantes por vôlei, sendo um 
homem e uma mulher, é igual a  
a) 14016.  
b) 222.  
c) 12312.  
d) 380.  
 
10 - Érika resolve passear com a cachorrinha Kika e, 
antes de sair do apartamento, escolhe colocar uma 
roupa e uma coleira na cachorrinha. Se Kika tem 7 
roupas e 3 coleiras, todas distintas, de quantas 
maneiras Érika pode escolher uma roupa e uma 
coleira para passear com a Kika?  
a) 10  
b) 21  
c) 35  
d) 42  
 
11 - Com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9, quantos 
números de três algarismos podem ser formados de 
modo que haja pelo menos dois algarismos iguais? 
a) 60 
b) 65 
c) 70 
d) 75 
e) 80 
 
12 - Chama-se “palíndromo” qualquer número, 
palavra ou frase que se pode ler da esquerda para a 
direita ou da direita para a esquerda, sem que o seu 
sentido seja alterado. 
Por exemplo, são “palíndromos”: o número 770 585 
077 e a palavra ROTOR. 
Certo dia, um funcionário de uma agência bancária, 
contabilizando as cédulas que havia em caixa, 
verificou que elas totalizavam X reais, 200 000 < X < 
600 000. Sabendo que o número X é um 
“palíndromo” em que os algarismos das unidades, 
das dezenas e das centenas são distintos entre si, 
quantos são os possíveis valores de X? 
a) 288 
b) 324 
c) 360 
d) 405 
e) 720 
 
 

13 - Um transeunte assistiu a um acidente 
automobilístico, do qual um dos envolvidos fugiu. Ele 
conseguiu ver a placa do veículo de relance, não 
conseguindo identificar suas três letras e seus quatro 
algarismos, mas conseguiu dar as seguintes 
informações à polícia:  
I. a primeira e a segunda letra eram A e L, 
respectivamente;  
II. a terceira letra era E ou F;  
III. o primeiro algarismo era 1 ou 7; 
IV. o quarto algarismo era 9; 
V. os quatro algarismos da placa eram diferentes.  
  
Quantas placas satisfazendo essas condições 
existem?  
a) 206 
b) 224 
c) 240 
d) 256 
e) 264 
 
14 - Uma seleção de futebol convocou 23 jogadores, 
sendo 2 para cada uma das 10 posições de linha, e 3 
para o gol. Um dos jogadores de linha convocado 
pode jogar em duas posições de linha diferentes (a 
posição para a qual foi convocado e mais uma outra 
posição), e todos os demais convocados jogam 
apenas em sua respectiva posição de convocação, 
incluindo-se os goleiros. Respeitando-se a posição 
que cada jogador pode jogar, o total de escalações 
distintas que essa seleção pode fazer é igual a 

a) 3  2
12

. 

b) 3
2
  2

9
. 

c) 3
2
  2

11
. 

d) 3  2
11

. 

e) 3  2
10

. 
 
15 - As placas de automóveis no Brasil são 
constituídas de 3 letras do alfabeto de 26, seguidas 
de 4 algarismos (de 0 a 9). Existem placas em que, 
da esquerda para a direita, as letras são 
consecutivas e os algarismos formam uma PA 
estritamente crescente, como por exemplo, a placa 
BCD 2468. O número total de placas desse tipo é:  
a) 322  
b) 98  
c) 216  
d) 160 
e) 288 
 
16 - Foram feitas todas as permutações com as 
letras A, O, P, R e V, e essas permutações foram 
colocadas em ordem alfabética. É CORRETO afirmar 
que a palavra PROVA aparece nessa lista ordenada 
na posição 
a) 48 
b) 63 
c) 64 
d) 72 
e) 74 
 
17 - O setor de terapia intensiva de um hospital conta 
com 12 enfermeiros, 20 técnicos em enfermagem e 6 
médicos, que se revezam em turnos de trabalho. Em 
cada turno devem trabalhar 6 enfermeiros, 11 



 

técnicos em enfermagem e 3 médicos. A tabela a 
seguir indica alguns dos funcionários que deverão 
trabalhar no turno da terapia intensiva desse hospital 
no sábado. 
 

 
 
O número de possibilidades distintas para completar 
a equipe de trabalho desse turno de sábado é igual a 
a) 8 150. 
b) 7 280. 
c) 7 520. 
d) 6 160. 
e) 5 840. 
 
 
18 - Para acomodar a crescente quantidade de 
veículos, estuda-se mudar as placas, atualmente 
com três letras e quatro algarismos numéricos, para 
quatro letras e três algarismos numéricos, como está 
ilustrado abaixo. 
 

 
 
Considere o alfabeto com 26 letras e os algarismos 
de 0 a 9. O aumento obtido com essa modificação 
em relação ao número máximo de placas em vigor 
seria 
a) inferior ao dobro. 
b) superior ao dobro e inferior ao triplo. 
c) superior ao triplo e inferior ao quádruplo. 
d) mais que o quádruplo. 
 
19 - Uma faculdade possui 11 professores titulares, 
dos quais 7 são homens e 4, mulheres. O número de 
bancas distintas de avaliação que podem ser 
formadas, contendo cada uma apenas 3 homens e 3 
mulheres é 
a) 4 
b) 70 
c) 80 
d) 140 
e) 180 
 
20 - Na ilustração abaixo, as 52 cartas de um baralho 
estão agrupadas em linhas com 13 cartas de mesmo 
naipe e colunas com 4 cartas de mesmo valor. 
 

 
 

Denomina-se quadra a reunião de quatro cartas de 
mesmo valor. Observe, em um conjunto de cinco 
cartas, um exemplo de quadra: 
 

 
 
O número total de conjuntos distintos de cinco cartas 
desse baralho que contêm uma quadra é igual a: 
a) 624 
b) 676 
c) 715 
d) 720 
 
 
21 - Maria foi a uma lanchonete que oferece seis 
frutas diferentes para o preparo de sucos (laranja, 
maracujá, morango, abacaxi, acerola e goiaba) e 
permite que o cliente escolha duas frutas diferentes 
para o preparo de cada suco. Sabendo que Maria 
não mistura goiaba com outras frutas e não gosta de 
morango com acerola, o número de maneiras 
diferentes de Maria escolher as duas frutas para o 
seu suco é 
a) 6. 
b) 7. 
c) 8. 
d) 9. 
e) 10. 
 
22 - Considere seis diferentes pontos de uma 
circunferência, conforme a figura. Quantos triângulos 
distintos ficam determinados por esses seis pontos? 
 

 
 
a) 720 
b) 120 
c) 84 
d) 20 
e) 6 
 
23 - Os sintomas mais comuns do vírus ebola são 
febre, diarreia, dores de cabeça, fraqueza, dor de 
garganta, dores nas articulações e calafrios. Em um 
hospital, depois que alguns pacientes foram 
examinados, constatou-se que cada um deles tinha 
exatamente três dos sete sintomas desse vírus, mas 
quaisquer dois deles não apresentavam os mesmos 
três sintomas. 



 

 
A partir dessas informações, infere-se que o número 
máximo de pacientes examinados foi 
a) superior a 30 e inferior a 40. 
b) superior a 40. 
c) inferior a 20. 
d) superior a 20 e inferior a 30. 
 
24 - Observe a tirinha abaixo: 
 

 
 
Passando por uma sorveteria, Magali resolve parar e 
pedir uma casquinha. Na sorveteria, há 6 sabores 
diferentes de sorvete e 3 é o número máximo de 
bolas por casquinha, sendo sempre uma de cada 
sabor.  
 
O número de formas diferentes com que Magali 
poderá pedir essa casquinha é igual a  
a) 20.  
b) 41.  
c) 120.  
d) 35. 
 
25 - Geralmente os alunos que terminam o Ensino 
Médio fazem uma festa de formatura, e durante o 
ano esses alunos realizam bingos, festas, etc para 
arrecadar fundos para a festa. Em uma escola há 
somente uma turma com 20 alunos, que se reuniram 
para formar uma comissão com 3 membros. 
Quantos grupos diferentes podem ser formados, 
sabendo que a líder da classe terá de fazer parte do 
grupo? 
a) 171 grupos. 
b) 1140 grupos. 
c) 60 grupos. 
d) 680 grupos. 
e) 57 grupos. 
 
26 - Para a disputa da Copa do Mundo de 2014 no 
Brasil, as 32 seleções que se classificaram foram 
divididas em 8 grupos constituídos de 4 seleções 
cada um. Nos jogos da primeira fase, cada seleção 
jogará com todas as outras seleções do seu grupo. O 
número de jogos da primeira fase é de 
a) 28 jogos. 
b) 48 jogos. 
c) 56 jogos. 
d) 96 jogos. 
e) 128 jogos. 
 
27 - Um professor, ao elaborar uma prova composta 
de 10 questões de múltipla escolha, com 5 
alternativas cada e apenas uma correta, deseja que 
haja um equilíbrio no número de alternativas 
corretas, a serem assinaladas com X na folha de 
respostas. Isto é, ele deseja que duas questões 
sejam assinaladas com a alternativa A, duas com a 
B, e assim por diante, como mostra o modelo. 

 
Modelo de folha de resposta (gabarito) 

 
Nessas condições, a quantidade de folha de 
respostas diferentes, com a letra X disposta nas 
alternativas corretas, será 
a) 302 400. 
b) 113 400. 
c) 226 800. 
d) 181 440. 
e) 604 800. 
 
28 - A maioria das pizzarias disponibilizam uma 
grande variedade de sabores aos seus clientes. A 
pizzaria “Vários Sabores” disponibiliza dez sabores 
diferentes. No entanto, as pizzas pequenas podem 
ser feitas somente com um sabor; as médias, com 
até dois sabores, e as grande podem ser montadas 
com até três sabores diferentes.  
Imagine que um cliente peça uma pizza grande. De 
quantas maneiras diferentes a pizza pode ser 
montada no que diz respeito aos sabores?  
a) 10  
b) 720  
c) 100  
d) 820  
e) 730  
 
29 - Um laboratório possui dois grupos de 
substâncias distintas: o grupo A, com as substâncias 
A1, A2, A3, A4 e A5, e o grupo B, com as substâncias 
B1, B2, B3 e B4. Para preparar uma determinada 
solução antisséptica, é necessário misturar 5 tipos 
diferentes de substâncias, entre as 9 disponíveis nos 
dois grupos, sendo obrigatório, pelo menos, uma 
substância de cada grupo. Nessas condições, o 
número das diferentes soluções antissépticas que 
podem ser formadas é 
a) 130. 
b) 125. 
c) 135. 
d) 120. 
e) 140. 
 
30 - Para a escolha de um júri popular formado por 
21 pessoas, o juiz-presidente de uma determinada 
Comarca dispõe de uma listagem com nomes de 
trinta homens e de vinte mulheres. O número de 
possibilidades de formar um júri popular composto 
por exatamente 15 homens é 

a) 
6
20

15
30 CC   

b) 
6
20

15
30 AA   

c) 
6
20

15
30 CC   



 

d) 
6
20

15
30 AA   

e) 
21
50C  

 
31 - Segundo a Revista VEJA (11/01/2012), cinco 
habilidades fundamentais compõem a nova teoria da 
inteligência social: Comunicação; Empatia; 
Assertividade; Feedback e Autoapresentação. Dentre 
as habilidades que compõem a nova teoria da 
inteligência social, o número de possibilidades 
distintas em que o setor de Recursos Humanos de 
uma empresa pode eleger três dessas habilidades é: 
a) 120 
b) 60 
c) 30 
d) 20 
e) 10 
 
32 - No filme, Kung Fu Panda: Os segredos dos 
cinco furiosos, direção Raman Hui, Dream Works — 
Paramount, EUA, 2008, Po encara uma nova e 
desanimadora tarefa: ensinar Kung Fu para um ávido 
grupo de coelhinhos do Vale da Paz, contando a eles 
como os Cinco Furiosos (Macaco, Garça, Louva-
Deus, Tigresa e Víbora) se tornaram os heróis do 
Kung Fu. 
 

 
 
Suponha que Po decida formar um grupo para 
aprimorar os estudos das técnicas do Kung Fu. Para 
isso, ele deve convidar três dos Cinco Furiosos a 
assumirem as funções de Mestres, um nos 
exercícios de equilíbrio, outro nos exercícios de 
concentração e mais um nos exercícios de 
respiração. E seis dos dez coelhinhos do Vale da 
Paz como aprendizes. 
Disponível em: 
< http://www.cinedica.com.br/Filme-Kung-Fu-Panda-
Os- 
Segredos-dos-Cinco-Furiosos-6023.php.>. Acesso 
em: 25 jul. 2011. 
 
Nessas condições, o número de maneiras distintas 
que o grupo de Mestres e aprendizes pode ser 
formado é 
01. 2100 
02. 4680 
03. 8460 

04. 10240 
05. 12600 
 
33 - Maria deve criar uma senha de 4 dígitos para 
sua conta bancária. Nessa senha, somente os 
algarismos 1, 2, 3, 4, 5 podem ser usados e um 
mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. 
Contudo, supersticiosa, Maria não quer que sua 
senha contenha o número 13, isto é, o algarismo 1 
seguido imediatamente pelo algarismo 3. De quantas 
maneiras distintas Maria pode escolher sua senha? 
a) 551 
b) 552 
c) 553 
d) 554 
e) 555 
 
 
34 - No campeonato brasileiro de futebol, cada 
equipe realiza 38 jogos, recebendo, em cada partida, 
3 pontos em caso de vitória, 1 ponto em caso de 
empate e nenhum ponto em caso de derrota. 
Considere que uma equipe participante do 

campeonato já tenha realizado J jogos (0  J  38), 
tendo acumulado um total de P pontos. Se o número 
de jogos que essa equipe empatou é igual ao 
número de partidas em que foi derrotada, então ela 
já venceu 

a) 
jogos

5

JP2 

. 

b) 
jogos

4

JP3 

. 

c) 
jogos

4

J3P 

. 

d) 
jogos

3

J2P3 

. 

e) 
jogos

3

JP 

. 
 
35 - Considere como um único conjunto as 8 
crianças – 4 meninos e 4 meninas – personagens da 
tirinha. A partir desse conjunto, podem-se formar n 
grupos, não vazios, que apresentam um número 
igual de meninos e de meninas. 
 
O maior valor de n é equivalente a: 
 
O MENINO MALUQUINHO 
Ziraldo 



 

  

 
O Globo, 18/03/2009. 
a) 45 
b) 56 
c) 69 
d) 81 
 
36 - Waldhycleuza está fazendo um regime 
alimentar. Sua médica prescreveu um regime que 
consiste de três grupos de alimentos: 

alimento de  tipos33 GRUPO 

alimento de  tipos72 GRUPO 

alimento de  tipos6 1 GRUPO 

 
Para variar o cardápio a cada refeição, a jovem 
Waldhycleuza pode escolher 2 alimentos do primeiro 
grupo, 5 alimentos do segundo grupo e 2 alimentos 
do terceiro grupo. Com essas possibilidades, 
quantos cardápios diferentes tem Waldhycleuza ao 
seu dispor? 
a) 6 x 7 x 3. 
b) 2 x 5 x 2. 
c) 15 x 21 x 3. 
d) 7 x 21 x 9 . 
e) 3 x 8 x 1. 
 
37 - Perto do final de uma corrida de fórmula 1, 
apenas os carros A, B, C e D, têm condições de 
chegar nas quatro primeiras colocações. O número 
de resultados possíveis, nessas quatro primeiras 
colocações, nas quais os carros B e C ocupem 
posições consecutivas, é igual a 
a) 24. 
b) 12. 
c) 18. 
d) 6. 
e) 3. 
 
38 - Beatriz, Eduardo, Luísa, Regina e Ronaldo 
formaram um grupo para realizar um serviço para a 
Empresa Junior da Fatec-Bauru. 
Para identificar o seu grupo, esses alunos criaram 
uma sigla de 5 letras contendo, necessariamente, a 
primeira letra do nome de cada um deles: B, E, L, R 
e R. 
 
 
 

Nessas condições, a quantidade de siglas distintas 
que é possível formar é 
a) 72. 
b) 60. 
c) 30. 
d) 24. 
e) 15. 
 
 
39 - Se A é a quantidade total de anagramas da 
palavra EVANGELICA (sem acento) e B a 
quantidade de anagramas dessa mesma palavra que 
começam por consoantes, o valor de B dividido por A 
é: 
a) 0,2 
b) 0,5 
c) 0,3 
d) 0,6 
 
 
40 O número de anagramas da palavra BRASIL em 
que as vogais ficam lado a lado, e as consoantes 
também, é 
a) 24 
b) 48 
c) 96 
d) 240 
e) 720 
 
 
41 - Certo dia, Nair, Raul e seus quatro filhos foram 
jantar em um restaurante e lhes foi reservada uma 
mesa de formato retangular com 8 cadeiras 
dispostas da forma como é mostrado na figura 
abaixo. 
 

 
 
Tendo em vista que as cadeiras eram fixadas no solo 
e considerando que Raul e Nair sentaram-se apenas 
nas cabeceiras da mesa, de quantos modos toda a 
família pode ter se acomodado nas cadeiras para 
desfrutar do jantar? 
a) 720 
b) 360 
c) 180 
d) 150 
e) 72 
 
42 - Ao permutarmos, de todas as formas possíveis, 
os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, obtemos números de 
seis dígitos diferentes. Ordenando estes números, 
em ordem crescente, o número que ocupa a 239ª 
posição é  
a) 265431.  
b) 265413.  
c) 265314.  
d) 264531.  
 



 

43 - Ana e Pedro, Bruna e Carlos são dois casais de 
namorados que irão ao cinema e querem sentar-se, 
todos na mesma fileira, cada um ao lado de seu(sua) 
respectivo(a) namorado(a). Porém Carlos é muito 
ciumento e não quer que sua namorada fique 
sentada ao lado de Pedro. O número de maneiras 
possíveis de esses dois casais se acomodarem 
numa mesma fileira é 
a) 5. 
b) 6. 
c) 7. 
d) 8. 
e) 9. 
 
44 - Um artesão de joias tem à sua disposição 
pedras brasileiras de três cores: vermelhas. azuis e 
verdes.  
Ele pretende produzir joias constituídas por uma liga 
metálica, a partir de um molde no formato de um 
losango não quadrado com pedras nos seus vértices, 
de modo que dois vértices consecutivos tenham 
sempre pedras de cores diferentes. 
A figura ilustra uma joia, produzida por esse artesão, 
cujos vértices A, B, C e D correspondem às posições 
ocupadas pelas pedras. 
 

 
 
Com base nas informações fornecidas, quantas joias 
diferentes, nesse formato, o artesão poderá obter? 
a) 6  
b) 12  
c) 18  
d) 24  
e) 36 
 
45 - A figura apresenta o porta-retratos no qual a 
Dona Jô pretende colocar as fotos dos seus netos, 
filhos dos seus 4 filhos, que têm, cada um, 3 filhos. 
Diariamente, Dona Jô, com receio de suspeitas de 
preferências, pretende mudar as posições das fotos, 
mantendo os netos irmãos numa mesma fila 
horizontal. 
 

 

Se não há gêmeos idênticos dentre os seus netos, 
quantas arrumações diferentes Dona Jô poderá fazer 
no porta-retratos? 
a) 24 
b) 1 296 
c) 7 776 
d) 31 104 
e) 479 001 600 
 
46 - Em cada ingresso vendido para um show de 
música, é impresso o número da mesa onde o 
comprador deverá se sentar. Cada mesa possui seis 
lugares, dispostos conforme o esquema a seguir. 
 

 
 
O lugar da mesa em que cada comprador se sentará 
não vem especificado no ingresso, devendo os seis 
ocupantes entrar em acordo. Os ingressos para uma 
dessas mesas foram adquiridos por um casal de 
namorados e quatro membros de uma mesma 
família. Eles acordaram que os namorados poderiam 
sentar-se um ao lado do outro. Nessas condições, o 
número de maneiras distintas em que as seis 
pessoas poderão ocupar os lugares da mesa é 
a) 96. 
b) 120. 
c) 192. 
d) 384. 
e) 720. 
 
47 - Três casais vão ao cinema e observam que 
existem 6 poltronas livres em uma determinada 
fileira. De quantas maneiras diferentes os casais 
podem ocupar essas poltronas, de modo que cada 
casal fique sempre junto? 
a) 24 
b) 12 
c) 16 
d) 6 
e) 32 
 
48 - Colocando em ordem os números resultantes 
das permutações dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, que 
posição ocupará o número 35 241? 
a) 55ª  
b) 70ª  
c) 56ª  
d) 69ª  
e) 72ª 
 
49 - Maurício de Sousa, criador de uma famosa 
revista com histórias em quadrinhos, baseou a 
criação de seus personagens em amigos de infância 
e nos filhos, conferindo a cada um deles 
características distintivas e personalidades 



 

marcantes. A turma da Mônica e todos os demais 
personagens criados pelo escritor estão aí, com um 
tipo de mensagem carinhosa, alegre, descontraída e 
até matemática, dirigida às crianças e aos adultos de 
todo o mundo. 
 

 
 
Se os personagens da história em quadrinhos acima 
continuassem permutando as letras, com o objetivo 
de formar todos os anagramas possíveis, eles 
obteriam mais 
a) 718 anagramas. 
b) 360 anagramas. 
c) 720 anagramas. 
d) 362 anagramas. 
e) 358 anagramas. 
f) I.R. 
 
50 - Um aposentado realiza diariamente, de segunda 
a sexta-feira, estas cinco atividades: 
 
a. leva seu neto Pedrinho, às 13 horas, para a 
escola; 
b. pedala 20 minutos na bicicleta ergométrica; 
c. passeia com o cachorro da família; 
d. pega seu neto Pedrinho, às 17 horas, na escola; 
e. rega as plantas do jardim de sua casa. 
 
Cansado, porém, de fazer essas atividades sempre 
na mesma ordem, ele resolveu que, a cada dia, vai 
realizá-la em uma ordem diferente. 
Nesse caso, o número de maneiras possíveis de ele 
realizar essas cinco atividades, em ordem diferente, 
é 
a) 24 
b) 60 
c) 72 
d) 120 
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