
Lista de Exerćıcios

1. Dado um conjunto A composto pelos números 1,2,3,4:

(a) encontre o número total de subconjutos.

(b) quantos subconjuntos com 3 elementos podem ser formados ?

2. Há três linhas de ônibus entre as cidades A e B e 2 linhas de ônibus
entre B e C. De quantas maneiras uma pessoa pode viajar :

(a) indo de A até C, passando por B ?

(b) indo e voltando entre A e C sempre passando por B ?

3. Supondo que as placas dos véıculos contêm 3 letras (dentre as 26 dis-
pońıveis), seguidas de 4 d́ıgitos numéricos, quantas são as placas nas
quais:

(a) o zero não aparece na primeira posição ?

(b) não há repetição de letras e nem de d́ıgitos ?

(c) não há restrições quanto ao número de repetições ?

4. Considere a palavra pattiipakki:

(a) para que vogais e consoantes estejam dispostas de forma alternada,
quantas permutações podemos fazer com suas letras ?

(b) de quantas maneiras 4 letras podem ser permutadas sem que as 3
letras i apareçam juntas ?

5. Considere um baralho padrão de 52 cartas.

(a) de quantas maneiras podem ser selecionadas 13 cartas, sendo uma
de cada tipo ? (considere como tipos: ás, valete, etc.)

(b) de quantas maneiras podem ser selecionadas 4 cartas, sendo uma
de cada naipe ?

(c) em quantas das maneiras do item (b) as 4 cartas não contêm
nenhum par (isto é, dois ases, dois valetes, etc. )?
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6. De um conjunto de 30 números consecutivos, de quantas maneiras po-
demos selecionar 03 números distintos de modo que a soma dos números
seja par ?

7. De quantos modos podemos distribuir em duas caixas iguais n objetos
iguais, sendo n um número ı́mpar, de modo que nenhuma fique vazia?

8. De quantas maneiras podemos colocar em fila 4 letras a e 8 letras b,
de modo que duas letras a não permaneçam lado a lado ?

9. De quantas maneiras duas mulheres podem receber 4 frutas cada e um
homem receber 2 frutas, havendo um total de 10 frutas diferentes ?

10. Numa classe há 7 homens e 5 mulheres. Quantas comissões de 5 pessoas
podem ser formadas :

(a) sem restrições ?

(b) se da comissão fazem parte 3 homens e 2 mulheres ?

(c) se da comissão fazem parte pelo menos 1 homem e pelo menos 1
mulher ?

11. De quantas maneiras podemos formar uma roda de ciranda com 10
crianças, de modo que duas delas permaneçam separadas ?

12. De quantas maneiras 5 casais podem podem sentar-se em 10 bancos
enfileirados de modo que marido e mulher permaneçam lado a lado ?

13. De quantas maneiras 20 pessoas podem se sentar em duas mesas re-
dondas, de modo que 12 delas estejam em uma mesa e 8 em outra?
Ache o número de maneiras, se 12 sentam-se em uma mesa redonda e
8 sentam-se em cadeiras enfileiradas.

14. Seja um poĺıgono regular de n lados. Determine suas diagonais.

15. Interprete a identidade e, em seguida, prove-a.(
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+ . . .
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16. Demonstre que

n∑
i=0

Ci
n = C0

n + C1
n + C2

n + . . . + Cn
n = 2n.

17. Prove a seguinte identidade :

Cp
p + Cp

p+1 + Cp
p+2 + . . . + Cp

p+n = Cp+1
p+n+1.

18. Encontre a fórmula para a soma dos n primeiros inteiros positivos.

19. Expresse a seguinte soma em função de n.

n∑
i=1

i(i + 1).

20. Mostre que
n∑

i=1

i2 =
n(n + 1)(2n + 1)
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* Alguns exerćıcios foram retirados de SANTOS, J.Pĺınio; MELLO, Margarida P.;

MURARI, Idani T. C..Introdução à Análise Combinatória. 4a ed..Rio de Janeiro: Ciência

Moderna, 2007.
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Resoluções

Exerćıcio 04.

a)Temos um total de 11 letras, sendo 6 consoantes e 5 vogais.
Fixando na primeira posição uma consoante e permutando vogais e consoan-
tes e eliminando as repetições, obtemos:

5!

2!3!
.

6!

2!2!2!
= 900

Portanto, o número de maneiras de realizar as permutações é 900.

b)Vamos analisar os casos :

1o Caso: quatro letras distintas entre si.
Temos cinco letras diferentes e escolhendo 4 letras para a composição, obte-
mos:
C4

5 = 5
2o Caso: duas letras iguais e outras duas distintas entre si e distintas das
duas iguais :
Para as duas letras iguais, temos 5 possibilidades de escolha e para as outras
duas distintas temos 6.
C1

5 .C
2
4 = 30

3o Caso: dois pares distintos de letras iguais.
Escolhendo dois tipos de letras diferentes, temos:
C2

5 = 10
4o Caso: três letras i e outra letra distinta.
São apenas 04 as opções. C1

4 = 4

Uma vez obtidos os números de seleções, multiplicamos os números encontra-
dos pelas permutações posśıveis, eliminando as repetições quando necessário,
e somando, ao final as parcelas obtidas. No 4o caso, não poderão ser inclúıdas
as 3 letras i juntas, podendo, por exemplo, aparecerem da seguinte forma:
iiai ou iaii.

5.4! + 30.
4!

2!
+ 10.

4!

2!2!
+ 4.2 = 548
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Exerćıcio 05.

a) Temos 13 tipos de cartas e 4 naipes para escolha.
Portanto, 413 = 67.108.864 escolhas posśıveis.
b) Para cada naipe, temos 13 tipos de cartas distintas.
Logo, 134 = 28.561 escolhas posśıveis.
c) Para a primeira carta temos 13 opções, para a segunda 12 e assim por
diante. Logo, são 13.12.11.10 = 17.160 maneiras.

Exerćıcio 11.
Podemos formar Pc = 7! rodas com as outras oito crianças .
Entre as oito crianças dispostas na roda, há oito lugares que poderão ser
escolhidos pela primeira criança. Para colocar a segunda criança, de modo
que fique separada da primeira, restam 7 lugares que poderão ser escolhidos.
Logo, podemos formar 7!.8.7 = 282.240 rodas diferentes.

Exerćıcio 12.
Cada casal é considerado como um bloco único, uma vez que marido e mulher
devem permanecer lado a lado. Assim, temos 5 blocos que serão permuta-
dos, devendo ser levadas em conta as ordens marido-mulher e mulher-marido
dentro de cada bloco. Portanto, o número de maneiras é 5!.25 = 3840.

Exerćıcio 13.
Parte 01. As pessoas que ocuparão a primeira mesa redonda poderão ser
escolhidas de C12

20 modos, ficando o restante das pessoas determinado para a
outra mesa. Utilizamos permutações circulares para acomodá-las nas mesas.
Logo, são C12

20 .(12 − 1)!.(8 − 1)! = 20!
96

Parte 02. Procedemos da mesma forma que o item anterior, porém, utili-
zando permutação simples para as cadeiras.
Logo, C12

20 .(12 − 1)!.8! = 20!
12
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