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Público alvo: professores de matemática, particularmente os de Ensino Médio; alunos de 
graduação interessados, em geral. 
 
Material: será elaborado e fornecido um pequeno resumo do tema aos participantes da 
comunicação, contendo teoria e problemas. 
 

Resumo 
 

Nesta comunicação, pretende-se trabalhar o importante conceito combinatório de 
Combinações com repetições. Através da proposição de situações muito comuns do dia-a-dia, o 
problema será apresentado, procurando-se ainda justificar seu nome e estabelecer sua relação com 
as Combinações simples, amplamente estudadas no Ensino Médio. Por exemplo, segue um 
problema típico envolvendo o assunto: 

“Dispondo de sorvetes de três sabores diferentes, a saber, de 
morango, de chocolate e de creme, todos em quantidade suficientemente 
grande, uma pessoa deseja escolher exatamente 5 bolas para comporem 

seu sorvete. De quantas maneiras isso pode ser feito?” 

Em seguida, o problema será resolvido através de sua analogia com o número de soluções 
inteiras positivas de equações do tipo x1 + x2 + ... + xr = n. Finalmente, serão fornecidas algumas 
interpretações combinatórias ao problema, tais como o cálculo do número de distribuições de 
objetos idênticos em caixas distintas, e também o próprio conceito de combinações com repetição 
será melhor explicitado. 

 
Objetivo 

 
Apesar do aparente formalismo aqui apresentado, a comunicação será realizada em tom 

informal, e seu objetivo principal é fornecer ao professor uma ferramenta a mais para o trabalho 
da combinatória em sala de aula. Como veremos na comunicação, a fórmula a que chegaremos 
para o número de combinações com repetições pode ser encontrada sem se recorrer a conceitos 
mais avançados de combinatória. Ao contrário, a simples interpretação do problema no-la 
fornece, e esta é a idéia fundamental a ser defendida aqui, qual seja a da resolução de problemas 
combinatórios sem se recorrer à fórmulas prontas. Com isso, pretende-se que o aluno possa 
ampliar sua capacidade de resolução de problemas utilizando mais seu raciocínio do que sua 
capacidade de “decorar” fórmulas. Ademais, embora esporadicamente, situações envolvendo 
Combinações com repetições vêm sendo cobradas em vestibulares renomados, como o do ITA.   
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