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1. Considerando-se que existem n maneiras distintas de convidar uma ou mais pessoas de um

grupo constitu��do de 5 pessoas para jantar, pode-se a�rmar que o valor de n �e

01) 5 02) 10 03) 15 04) 16 05) 31

2. (UESB 2005) Existe um inteiro positivo n para o qual a matriz

 
n! 3n

2 1

!
�e n~ao invers��vel.

Com base nessa informa�c~ao, pode-se a�rmar que n �e

01) igual a 1

02) divisor de 6

03) m�ultiplo de 3

04) um n�umero quadrado perfeito

05) um n�umero primo maior que 3.

3. (UESB 2004.2) Em uma turma de 15 estudantes: 8 s~ao rapazes e 7 s~ao mo�cas. Sabendo-se

que o rapaz A e a mo�ca B fazem parte dessa turma, pode-se concluir que o n�umero m�aximo

de grupos com 3 rapazes e 2 mo�cas que se pode formar, incluindo A e excluindo B, �e igual

a

01) 56 02) 225 03) 315 04) 420 05) 525

4. (UNESP 2005) Considere todos os n�umeros formados por 6 algarismos distintos obtidos

permutando-se, de todas as formas poss��veis, os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

a) Determine quantos n�umeros �e poss��vel formar (no total) e quantos n�umeros se iniciam

com o algarismo 1.

b) Escrevendo-se esses n�umeros em ordem crescente, determine qual posi�c~ao ocupa o n�umero

512346 e que n�umero ocupa a 242a posi�c~ao.

5. (UNESP 2005) A turma de uma sala de n alunos resolve formar uma comiss~ao de três

pessoas para tratar de um assunto delicado com um professor.

a) Explicite, em termos de n, o n�umero de comiss~oes poss��veis de serem formadas com estes

alunos.

b) Determine o n�umero de comiss~oes poss��veis, se o professor exigir a participa�c~ao na

comiss~ao de um determinado aluno da sala, por esse ser o representante da classe.

6. (ENEM 2011) O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista

com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada

candidato um n�umero, colocar a lista de n�umeros em ordem num�erica crescente e us�a-la

para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados

n�umeros com 5 algarismos distintos e, em nenhum deles, apareceram d��gitos pares.

Em raz~ao disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o n�umero 75.913 �e

A) 24 B) 31 C) 32 D) 88 E) 89
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7. (ENEM 2014) Um cliente de uma videolocadora tem o h�abito de alugar dois �lmes por

vez. Quando os devolve, sempre pega outros dois �lmes e assim sucessivamente. Ele soube

que a videolocadora recebeu alguns lan�camentos, sendo 8 �lmes de a�c~ao, 5 de com�edia e

3 de drama e, por isso, estabeleceu uma estrat�egia para ver todos esses 16 lan�camentos.

Inicialmente alugar�a, em cada vez, um �lme de a�c~ao e um de com�edia. Quando se esgotarem

as possibilidades de com�edia, o cliente alugar�a um �lme de a�c~ao e um de drama, at�e que

todos os lan�camentos sejam vistos e sem que nenhum �lme seja repetido.

De quantas formas distintas a estrat�egia desse cliente poder�a ser posta em pr�atica?

A) 20� 8! + (3!)2

B) 8!� 5!� 3!

C)
8!� 5!� 3!

28

D)
8!� 5!� 3!

22

E)
16!

28

8. (ENEM 2013) Um banco solicitou aos seus clientes a cria�c~ao de uma senha pessoal de seis

d��gitos, formada somente por algarismos de 0 a 9, para acesso �a conta corrente pela internet.

Entretanto, um especialista em sistemas de seguran�ca eletrônica recomendou �a dire�c~ao do

banco recadastrar seus usu�arios, solicitando, para cada um deles, a cria�c~ao de uma nova

senha com seis d��gitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, al�em dos algarismos

de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra mai�uscula era considerada distinta de sua vers~ao

min�uscula. Al�em disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres.

Uma forma de avaliar uma altera�c~ao no sistema de senhas �e a veri�ca�c~ao do coe�ciente de

melhora, que �e a raz~ao do novo n�umero de possibilidades de senhas em rela�c~ao ao antigo.

O coe�ciente de melhora da altera�c~ao recomendada �e

A)
626

106
B)

62!

10!
C)

62!4!

10!56!
D) 62!� 10! E) 626 � 106

9. (ENEM 2013) Considere o seguinte jogo de apostas: Numa cartela com 60 n�umeros dis-

pon��veis, um apostador escolhe de 6 a 10 n�umeros. Dentre os n�umeros dispon��veis, ser~ao

sorteados apenas 6. O apostador ser�a premiado caso os 6 n�umeros sorteados estejam entre

os n�umeros escolhidos por ele numa mesma cartela. O quadro apresenta o pre�co de cada

cartela, de acordo com a quantidade de n�umeros escolhidos.

Quantidade de n�umeros escolhidos em uma cartela Pre�co da cartela (R$)

6 2,00

7 12,00

8 40,00

9 125,00

10 250,00
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Cinco apostadores, cada um com R$ 500,00 para apostar, �zeram as seguintes op�c~oes:

Arthur: 250 cartelas com 6 n�umeros escolhidos;

Bruno: 41 cartelas com 7 n�umeros escolhidos e 4 cartelas com 6 n�umeros escolhidos;

Caio: 12 cartelas com 8 n�umeros escolhidos e 10 cartelas com 6 n�umeros escolhidos;

Douglas: 4 cartelas com 9 n�umeros escolhidos;

Eduardo: 2 cartelas com 10 n�umeros escolhidos.

Os dois apostadores com maiores probabilidades de serem premiados s~ao

A Caio e Eduardo.

B Arthur e Eduardo.

C Bruno e Caio.

D Arthur e Bruno.

E Douglas e Eduardo.

Dispon��vel em waldexifba.wordpress.com Quanto mais se pratica mais simples �ca!

www.waldexifba.wordpress.com

