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1) Quantos números ímpares entre 1000 e 9999 possuem dígitos distintos?

2) Quantos são os números de 0 a 9.999 que contém o dígito 1?

3) Quantos números inteiros de 1 a 10.000 contém exatamente um dígito 5?

4) Quantos números diferentes de 5 dígitos podemos formar com todos os símbolos 1, 1, 1, 3, 8?

5) De quantas maneiras 10 homens e 10 mulheres podem se sentar em linha:
a) sem restrição? b) com as mulheres juntas?
c) com as mulheres juntas e os homens juntos? d) com homens e mulheres alternados?
e) se são 10 casais, com cada marido ao lado de sua mulher?

6) De quantas maneiras podemos colocar n bolas numerados em k caixas numeradas:
a) sem restrição? b) nenhuma caixa contendo mais que uma bola?

7) Quantos são os anagramas da palavra CALOR? Quantos começam por consoante?

8) Quantos são os anagramas da palavra COLOR? Quantos começam por consoante?

9) De um baralho comum de 52 cartas, sacam-se sucessivamente e sem reposição duas cartas. De
quantos modos isso pode ser feito se a primeira carta deve ser de copas e a segunda não deve ser um
rei?

10) De quantos modos podemos arrumar em fila 5 livros diferentes de Matemática, 3 livros diferentes
de Estatística e 2 livros diferentes de Física, de modo que livros e uma mesma matéria permaneçam
juntos?

11) Um alfabeto consiste de três letras: A, B, C. Nesta língua, uma palavra é uma seqüência arbi-
trária de não mais do que três letras. Quantas palavras existem nesta língua?

12) Dispondo-se de 10 bolas, 7 apitos e 12 camisas, de quantas maneiras distintas estes objetos po-
dem ser distribuídos entre duas pessoas, de modo que cada uma receba, ao menos, 3 bolas, 2 apitos e 4
camisas?

13) De quantas maneiras podemos colocar uma torre branca e uma torre preta num tabuleiro de
xadrez de modo que uma não ameace a outra?

14) De quantas maneiras distintas podemos colocar num tabuleiro de xadrez um rei branco e um
preto de modo que um não ataque o outro?

15) Num grupo de 9 pessoas há 2 garotas e 7 rapazes. De quantas maneiras podemos escolher 4
membros do grupo sendo que, no mínimo, há uma garota dentre os escolhidos?


