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Aluno:

Lista 1

Matem�atica

Turma:

1. (UEL) Um professor de Matem�atica comprou dois livros para premiar dois alunos de uma

classe de 42 alunos. Como s~ao dois livros diferentes, de quantos modos distintos pode

ocorrer a premia�c~ao?

a) 861 b) 1722 c) 1764 d) 3444 e) 242

2. (UNIV. EST. DE FEIRA DE SANTANA) O n�umero de equipes de trabalho que poder~ao

ser formadas num grupo de dez indiv��duos, devendo cada equipe ser constitu��da por um

coordenador, um secret�ario e um digitador, �e:

a) 240 b) 360 c) 480 d) 600 e) 720

3. Quantos n�umeros de 3 algarismos distintos, maiores que 500, podemos formar com os

algarismos de 0 a 9?

4. Quantos n�umeros ��mpares diferentes, de quatro algarismos distintos, existem no sistema

decimal de numera�c~ao?

5. Quantos n�umeros pares diferentes, de quatro algarismos distintos, existem no sistema de-

cimal de numera�c~ao?

6. (PUC) O n�umero total de inteiros positivos que podem ser formados com os algarismos 1,

2, 3 e 4, se nenhum algarismo �e repetido em nenhum inteiro, �e:

a) 54 b) 56 c) 58 d) 60 e) 64

7. (MODELO ENEM) Organiza-se um campeonato de futebol com 14 clubes, sendo a disputa

feita em dois turnos, para que cada clube enfrente outro no seu campo e no campo desse.

Quantos jogos ser~ao realiza dos?

8. Calcular o n�umero total de anagramas da palavra VESTIBULAR.

9. Considerando-se os anagramas da palavra ALIMENTO, qual �e o n�umero total dos que

a) come�cam com a letra M?

b) terminam com a letra O?

c) come�cam com a letra M e terminam com a letra L?

d) come�cam com uma vogal?

e) terminam com uma consoante?

f) come�cam com vogal e terminam em consoante?

g) come�cam e terminam com vogal?

h) come�cam com vogal ou terminam em consoante?

10. (MACKENZIE - MODELO ENEM) Um trem de passageiros �e constitu��do de uma locomo-

tiva e 6 vag~oes distintos, sendo um deles restaurante. Sabendo-se que a locomotiva deve ir
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�a frente e que o vag~ao restaurante n~ao pode ser colocado imediatamente ap�os a locomotiva,

o n�umero de modos diferentes de montar a composi�c~ao �e:

a) 120 b) 320 c) 500 d) 600 e) 720

11. (FUVEST) Um lota�c~ao possui três bancos para passageiros, cada um com três lugares, e

deve transportar os três membros da fam��lia Sousa, o casal L�ucia e Mauro e mais quatro

pessoas. Al�em disso,

1. a fam��lia Sousa quer ocupar um mesmo banco;

2. L�ucia e Mauro querem sentar-se lado a lado.

Nessas condi�c~oes, o n�umero de maneiras distintas de dispor os nove passageiros no lota�c~ao

�e igual a

a) 928 b) 1152 c) 1828 d) 2412 e) 3456

12. De quantos modos distintos podemos escolher 3 livros de uma cole�c~ao de 8 livros distintos?

13. (UF-CEAR�A)- Dispondo-se de abacaxi, acerola, goiaba, laranja, ma�c~a, mam~ao e mel~ao,

calcule de quantos sabores diferentes se pode preparar um suco, usando-se três frutas dis-

tintas.

14. Considere 21 pontos, dos quais 3 nunca s~ao colineares. Qual o n�umero total de retas

determinadas por estes pontos?

15. Considere 21 pontos, dos quais 3 nunca s~ao colineares. Qual o n�umero total de triângulos

com v�ertices nestes pontos?

16. (MODELO ENEM) De quantas maneiras doze brinquedos diferentes podem ser distribu��dos

entre três crian�cas, de modo que a mais nova ganhe cinco brinquedos, a mais velha quatro,

e a outra três?

17. (VUNESP - MODELO ENEM) De um grupo constitu��do de 6 enfermeiros e 2 m�edicos,

deseja-se formar comiss~oes de 5 pessoas. Quantas dessas comiss~oes podem ser formadas se

os 2 m�edicos devem, necessariamente, fazer parte de todas as comiss~oes?

a) 10 b) 15 c) 20 d) 168 e) 336

18. (MACKENZIE)- Um juiz disp~oe de 10 pessoas, das quais somente 4 s~ao advogados, para

formar um �unico j�uri com 7 jurados. O n�umero de formas de compor o j�uri, com pelo menos

1 advogado, �e:

a) 120 b) 108 c) 160 d) 140 e) 128

19. (GV) Em uma Universidade, no Departamento de Veterin�aria, existem 7 professores com

especializa�c~ao em Parasitologia e 4 em Microbiologia. Em um congresso, para a exposi�c~ao
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dos seus trabalhos, ser~ao formadas equipes da seguinte forma: 4 com especializa�c~ao em

Parasitologia e 2 com especializa�c~ao em Microbiologia. Quantas equipes diferentes poder~ao

ser formadas?

20. (MODELO ENEM) Do card�apio de uma festa constavam dez diferentes tipos de salgadinhos

dos quais s�o quatro seriam servidos quentes. O gar�c~ao encarregado de arrumar a travessa

e servi-la foi instru��do para que ela contivesse sempre s�o 2 diferentes tipos de salgadinhos

frios, e s�o 2 diferentes dos quentes. De quantos modos diferentes teve o gar�com a liberdade

de selecionar os salgadinhos para compor a travessa, respeitando as instru�c~oes?

a) 90 b) 21 c) 240 d) 38 e) 80

21. (UNIFESP - MODELO ENEM) O corpo cl��nico da pediatria de um certo hospital �e com-

posto por 12 pro�ssionais, dos quais 3 s~ao capacitados para atua�c~ao junto a crian�cas que

apresentam necessidades educacionais especiais. Para �ns de assessoria, dever�a ser criada

uma comis s~ao de 3 pro�ssionais, de tal maneira que 1 deles, pelo me nos, tenha a capaci-

ta�c~ao referida. Quantas comiss~oes distintas podem ser formadas nestas condi�c~oes?

a) 792 b) 494 c) 369 d) 136 e) 108

22. (UESB 2012) House, M.D., tamb�em conhecida como Dr. House ou simplesmente House,

�e uma aclamada s�erie m�edica norte-americana, criada por David Shore e exibida original-

mente nos Estados Unidos pela Fox. House �e um infectologista e nefrologista que se destaca

n~ao s�o pela capacidade de elaborar excelentes diagn�osticos diferenciais, como tamb�em pelo

seu mau humor, cepticismo e pelo seu distanciamento dos pacientes. A a�c~ao passa-se num

hospital universit�ario �ct��cio chamado Princeton-Plainsboro Teaching Hospital, na cidade

de Princeton, no Estado de New Jersey, nos Estados Unidos. O personagem principal �e o

Dr. Gregory House, interpretado pelo ator inglês Hugh Laurie. Duas outras personagens

fazem parte do elenco principal: Dr.a Lisa Cuddy (Lisa Edelstein), diretora do hospital e

endocrinologista e Dr. James Wilson (Robert Sean Leonard), oncologista, �unico e melhor

amigo de House. (SHORE, 2004).

Suponha que, no Princeton-Plainsboro Teaching Hospital, al�em do Dr. House e o Dr. Wil-

son, trabalham outros 6 infectologistas e 5 oncologistas.

Com base nessa informa�c~ao, o n�umero de maneiras distintas que se pode formar com esses

pro�ssionais, uma junta m�edica com 5 componentes, sendo 3 infectologistas e 2 oncologis-

tas, �e

01) 510 02) 515 03) 520 04) 525 05) 530

23. (UESB 2010) Um estudante selecionou 4 faculdades na capital e 5, no interior, pois pretende
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prestar vestibular para 4 dessas faculdades, sendo, pelo menos, duas na capital.

Considerando-se que poder�a escolher, de x maneiras distintas, as 4 faculdades, pode-se

a�rmar que o valor de x �e

01) 20 02) 60 03) 80 04) 81 05) 126

24. (UESB 2006) O n�umero m�aximo de anagramas da palavra UESB que n~ao apresentam as

duas vogais juntas �e

01) 6 02) 8 03) 12 04) 18 05) 24

Gabarito - Quest~oes Objetivas

1) B

2) E

6) E

10) D

11)E

17) C

18) A

20) A

21) D

22) 04

23) 04

24) 03
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