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1   De quantas maneiras diferentes posso me vestir se 

tenho apenas: 

 

 2 camisetas e 1 calça 

 

 2 camisetas e 2 calças 

 

 3 camisetas e 2 calças 

 

 3 camisetas e 5 calças 

 

  5 camisetas e 2 calças 

 

  10 camisetas e 3 calças 

 

 7 camisetas e 10 calças 

 

  10 camisetas e 10 calças 

 

  20 camisetas e 6 calças 

 

O Princípio Fundamental da Contagem diz que 

se há x modos de tomar uma decisão e, tomada essa 

decisão, e se há y modos de tomar a segunda decisão, 

então o número de modos de tomar sucessivamente a 

primeira e segunda decisões é 𝑥 ∙ 𝑦. 

 

2   Com 5 homens e 5 mulheres, de quantos modos se 

pode formar um casal? 

 

      3. Em uma reunião há 4 meninos e 5 meninas. 

Quantos casais diferentes podem ser formados? 

 

      4. Temos 6 esferas de cores diferentes entre si e 6 

caixinhas, também de cores diferentes entre si. 

Podemos colocar apenas uma bolinha em cada 

caixinha. Levando em conta as cores, de quantas 

maneiras diferentes podemos montar grupos de 

bolinhas dentro de caixinhas? 

 

5   Quantos números naturais de 2 casas podemos 

formar com os números 1, 2 e 3? 

 

      6. Quantos números naturais de 2 casas podemos 

formar com os números 1, 2, 3 e 4? 

 

      7. Quantos números naturais de 2 casas podemos 

formar com os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6? 

 

      8. Quantos números naturais de 2 casas podemos 

formar com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? 

 

 

 

 9 Quantos números naturais de 3 algarismos 

podemos formar com os números 1, 2 e 3? 

 

10 Quantos números naturais de 5 algarismos 

podemos formar com os números 1, 2 e 3? 

 

      11. Quantos números naturais de 3 algarismos 

podemos formar com os números 1, 2, 3 e 4? 

 

      12. Quantos números naturais de 3 algarismos 

podemos formar com os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6? 

 

      13. Quantos números naturais de 3 algarismos 

podemos formar com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 

9? 

 

      14. De quantas maneiras diferentes posso me 

vestir se tenho apenas 3 camisetas, 2 calças e 4 

sapatos? 

 

      15. De quantas maneiras diferentes posso me 

vestir se tenho apenas 9 camisetas, 3 calças e 2 

sapatos? 

 

      16. Quantos números naturais de 8 algarismos 

podemos formar com os números 1 e 2? 

 

      17. Quantos são os gabaritos possíveis de um 

teste de 10 questões de múltipla-escolha, com 5 

alternativas possíveis? 

 

18 Uma sala tem 6 portas. De quantas maneiras 

diferentes essa sala pode ter, pelo menos, uma porta 

aberta? 

 

19  Uma bandeira é formada por 7 listras que devem 

ser coloridas usando apenas as cores verde, azul e 

branco. Se cada listra deve ter apenas uma cor e não 

se pode usar cores iguais em listras adjacentes, de 

quantos modos se pode colorir a bandeira? 

 

20  Quantos numerais pares de 4 algarismos podemos 

formar com os algarismos 1, 2, 3 e 4? 

 

      21. Quantos numerais pares de 4 algarismos 

podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? 

 

      22. Quantos numerais pares de 4 algarismos 

podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

e 9? E com 2 algarismos? E com 6 algarismos? 

 

23 Quantos números naturais de 3 algarismos 

distintos podemos formar com os algarismos 1, 2 e 

3? 
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 24. Quantos números naturais de 3 

algarismos distintos podemos formar com os 

algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? 

 

 25. Quantos números naturais de 5 

algarismos distintos podemos formar com os 

algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? 

 

26  De quantos modos 3 pessoas podem se sentar em 

5 cadeiras em fila? 

 

 25. De quantos modos 10 pessoas podem se 

sentar em cadeiras numeradas de 1 a 6? 

 

27 Quantos são os números formados com dois 

algarismos? E quantos são os números formados com 

dois algarismos distintos? 

 

 28. Quantos são os números formados com três 

algarismos? E quantos são os números formados com 

três algarismos distintos? 

 

 29. Quantos são os números formados com 

cinco algarismos? E quantos são os números formados 

com três algarismos distintos? 

 

 30. Quantos são os números formados com seis 

algarismos? E quantos são os números formados com 

seis algarismos distintos? 

 

31 Quantos números naturais pares de 3 algarismos 

podemos formar com os algarismos 1, 2, 3 e 4? E 

quantos números naturais pares de 3 algarismos 

distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3 e 

4? 

 

 32. Quantos números naturais pares de 4 

algarismos distintos podemos formar com os 

algarismos 1, 2, 3 e 4? 

 

 33. Quantos números naturais pares de 6 

algarismos distintos podemos formar com os 

algarismos 1, 2, 3 e 4? 

 

 34. Quantos números naturais pares de 4 

algarismos distintos podemos formar com os 

algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? 

 

 35. Quantos números naturais pares de 6 

algarismos distintos podemos formar com os 

algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? 

 

36  Quantos conjuntos de roupas podemos formar se 

temos 3 camisetas, 2 calças e 2 bermudas? 

 

37  Quantos são os números naturais de dois ou três 

algarismos formados com os algarismos 0, 1, 2 e 3? 

 

 38. Quantos são os números naturais 

formados de dois ou três algarismos? 

 

 39. Quantos são os números naturais 

formados de dois ou três algarismos distintos? 

 

 40.   O código Morse usa duas letras, ponto e 

traço, e as palavras têm de 1 a 4 letras. Quantas são 

as palavras do código Morse? 

 

 41.   Quantos números naturais pares, de 4 

algarismos, podemos formar com os algarismos 0, 1, 

2, 3, 4 e 5? 

 

 42.   Quantos números naturais pares, de 4 

algarismos distintos, podemos formar com os 

algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5? 

 

43 Quantos números naturais pares, de 3 algarismos, 

podemos formar? 

 

44 Quantos números naturais pares, de 3 algarismos 

distintos, podemos formar? 

 

 45.   Quantos números naturais pares, de 4 

algarismos, podemos formar? 

 

 46.   Quantos números naturais pares, de 4 

algarismos distintos, podemos formar? 

 

 47.   De quantos modos cinco pessoas podem 

sentar-se em um carro de cinco lugares? 

 

 48.   As chapas dos automóveis no Brasil são 

formadas por 3 letras e 4 algarismos. Usando o 

alfabeto de 26 letras, quantas chapas podem ser 

formadas? 

 

 49.   Quantos divisores positivos tem o número 

288? 

 

 50.  Quantos divisores inteiros e positivos 

possui o número 360? Quantos desses são pares? 

Quantos são ímpares? Quantos são quadrados 

perfeitos? 

 

 51.  Um trem de passageiros é constituído de 

uma locomotiva e 6 vagões distintos, sendo um deles 

um restaurante. Sabendo que a locomotiva deve ir à 

frente e que o vagão restaurante não pode ser 

colocado imediatamente após a locomotiva, qual o 

número de modos diferentes de montar a composição? 


