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1 Modelagem matemática

Ò Exerćıcio 1. (ENEM 2009, 151) Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar
uma festa, que seria dividido entre elas em cotas iguais. Verificou-se ao final que, para arcar com
todas as despesas, faltavam R$ 510,00, e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No
acerto foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não
havia ainda contribúıdo, pagaria a a sua parte, e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria
contribuir com mais R$ 7,00.

R$ 14,00.a) R$ 17,00.b) R$ 22,00.c) R$ 32,00.d) R$ 57,00.e)

2 Introdução à Teoria Ingênua dos Conjuntos

Ò Exerćıcio 2. Seja A :“ ta,b, cu. Determine:

1. todos os pares ordenados posśıveis usando os elementos de A.

2. todos os pares não ordenados posśıveis usando os elementos de A.

Ò Exerćıcio 3. Qual o conjunto dos números com 2 algarismos distintos formados a partir dos
algarismos no conjunto t1, 2, 3u?

Ò Exerćıcio 4. Uma empresa possui 5 gestores, e deseja formar uma comissão com 4 deles. Quais
são as posśıveis composições dessa comissão?

 Para pensar 1. E se o conjunto do Exerćıcio 3 fosse t1, 2, . . . , 9u? E se, no Exerćıcio 4, fossem
26 gestores?

3 Introdução à Análise Combinatória

Ò Exerćıcio 5. Quantos números de dois algarismos podemos formar tal que o primeiro está no
conjunto t1, 2, 3u e o segundo no conjunto t2, 4, 6, 8u?

Ò Exerćıcio 6. Quantos números com 2 algarismos distintos podemos formar a partir dos algaris-
mos no conjunto t1, . . . , 9u?

Ò Exerćıcio 7. Um homem possui 10 ternos, 12 camisas e 5 pares de sapatos. De quantas formas
ele poderá vestir um terno, uma camisa e um par de sapatos?

Ò Exerćıcio 8. De quantas maneiras podemos responder a 12 perguntas de um questionário cujas
respostas são Sim ou Não?

Ò Exerćıcio 9. �Em um baralho de 52 cartas, cinco cartas são escolhidas sucessivamente. Quantas
são as sequências de resultados posśıveis:

1. se a escolha for feita com reposição?

2. se a escolha for feita sem reposição?

Ò Exerćıcio 10. � � (USP) Uma bandeira é formada por 7 listras que devem ser pintadas de 3 cores
diferentes. De quantas maneiras distintas será posśıvel pintá-la de modo que duas listras adjacentes
nunca estejam pintadas da mesma cor?
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128a) 192b) 35c) 2187d) 210e)

Ò Exerćıcio 11. � � (ENEM 2013, 138) Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha
pessoal de seis d́ıgitos, formada somente por algarismos de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela
internet. Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do
banco recadastrar seus usuários, solicitando, para cada um deles, a criação de uma nova senha com
seis d́ıgitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse
novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Além disso,
era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema
de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades
de senhas em relação ao antigo. O coeficiente de melhora da alteração recomendada é:

626

106
a) 62!

10!b) 62!4!
10!56!c) 62!´ 10!d) 626 ´ 106e)

Ò Exerćıcio 12. � � � (ENEM 2011, 174) 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 número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para
convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números
com 5 algarismos distintos e, em nenhum deles, apareceram d́ıgitos pares. Em razão disso, a ordem
de chamada do candidato que tiver recebido o número 75913 é

24a) 31b) 32c) 88d) 89e)

Ò Exerćıcio 13. � � � (ITA) Sejam A um conjunto finito com m elementos e In :“ t1, . . . , nu. O
número de funções definidas em In com valores em A é

Cm
na) mnb) nmc) mnd)

Ò Exerćıcio 14. Uma urna contém uma bola vermelha (V), uma branca (B) e uma azul (A). Uma
bola é extráıda, observada sua cor e reposta na urna. Em seguida, outra bola é extráıda e observada
sua cor. Quantas são as possibilidades de sequências de cores observadas?

Ò Exerćıcio 15. Qual o número de arranjos tomados 3 a 3 de M :“ t1, 2, 3, 4u?

Ò Exerćıcio 16. De quantas formas 5 pessoas podem ficar em fila indiana?

Ò Exerćıcio 17. Temos 7 cadeiras numeradas de 1 a 7 e desejamos escolher lugares entre as cadeiras
existentes. De quantas formas isso pode ser feito?

Ò Exerćıcio 18. Uma prova consta de 15 questões, das quais o aluno deve resolver 10. De quantas
formas ele poderá escolher as 10 questões?

Ò Exerćıcio 19. �De quantas formas podemos escolher 4 cartas de um baralho de 52 cartas, sem
levar em conta a ordem delas, de modo que em cada escolha haja pelo menos um rei?

Ò Exerćıcio 20. �Existem 10 jogadores de futebol de salão, entre eles João, que é o único que
joga como goleiro. Nestas condições, quantos times de 5 pessoas podem ser escalados?

Ò Exerćıcio 21. � (MAPOFEI-76) Um qúımico possui 10 tipos de substâncias. De quantos modos
posśıveis ele poderá associar 6 dessas substâncias se, entre as dez, duas somente não podem ser
juntadas porque produzem mistura explosiva?

Ò Exerćıcio 22. � � �Qual o número de maneiras que nove 0’s e seis 1’s podem ser colocados em
sequência de modo que dois 1’s não compareçam juntos?
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