
Análise Combinatória e Probabilidade. 

Ex01- Em uma escola, um certo número de professores se distribuem em 8 bancas 

examinadoras de modo que cada professor participa de exatamente duas bancas e cada duas 

bancas tem exatamente um professor em comum. 

a) Quantos são os professores 

b) Quantos professores há em cada banca? 

EX02- Papai Noel chegou à casa de Arnaldo e Bernaldo carregando dez brinquedos distintos e 

enumerados de 1 a 10 e disse a eles: "o brinquedo número 1 é para você, Arnaldo e o 

brinquedo número 2 é para você, Bernaldo. Mas esse ano, vocês podem escolher ficar com 

mais brinquedos contanto que deixem ao menos um para mim". Diga de quantos modos 

Arnaldo e Bernaldo podem dividir entre eles o restante dos brinquedos. 

EX03- A partir de hoje, o grande apostador Carlo Pietro decidiu frequentar cassinos 

diariamente. No primeiro dia, ele apostará em um jogo cuja probabilidade de ganhar é igual a 
1

2
.  Nos segundo, terceiro e quarto dias, ele apostará em jogos diferentes cujas probabilidades 

de vitória são, respectivamente, iguais a 
1

3
,

1

4
,

1

5
 e assim por diante nos dias que se seguirem. 

a) Qual é a probabilidade de que ele não tenha ganhado até o terceiro dia? 

b) Qual é a probabilidade de que ele não tenha ganhado até o quinto dia? 

c) Qual é a probabilidade de que ele não tenha ganhado até o 2013º dia? 

Ex04- Quantos números diferentes com quatro algarismos e divisíveis por 4 podem ser escritos 

com os algarismo 1, 2, 3, 4 

a) Se cada algarismo só pode ser usado uma vez? 

b) Se cada algarismo pode ser usado qualquer número de vezes? 

Ex05- A seguinte figura mostra um cubo. 

Calcule o número de triângulos equiláteros que podem ser formados de modo que seus três 

vértices sejam vértices do cubo. 

Ex06- Escrevem- se os inteiros de 1 até 2222. 

a) Quantas vezes o algarismo 0 é escrito? 

b) Em quantos números aparece o algarismo 0? 



Ex07- (O Problema do Bode) Este problema foi proposto em um programa de radio nos 

Estados Unidos e causou um enorme debate na Internet.  

Em um programa de prêmios, o candidato tem diante de si três portas. Atrás de uma destas 

portas, há um grande prêmio; atrás das demais há um bode. O candidato escolhe inicialmente 

uma das portas. O apresentador (que sabe qual é a porta que contém o prêmio) abre uma das 

portas não indicadas pelo candidato, mostrando necessariamente um bode. A seguir ele 

pergunta se o candidato mantém sua escolha ou deseja trocar de porta. O candidato deve 

trocar ou não? 

Ex08- Pedrinho está brincando de fazer arranjos com palitos. Ele dispõe seus palitos formando 

triângulos equiláteros, como mostra a figura abaixo: 

Pedrinho quer pintar cada palito de seu arranjo de tal forma que cada triângulo tenha seus 

lados pintados de exatamente duas cores diferentes. Para isso, ele dispõe de tintas vermelha, 

azul e preta. De quantos modos ele pode pintar o arranjo? 

Ex09- Nove cientistas trabalham em um projeto sigiloso. Por questões de segurança os planos 

são guardados em um cofre protegido por muitos cadeados de modo que só é possível abri-los 

todos se houver pelo menos 5 cientistas presentes. 

a) Qual é o número mínimo possível de cadeados? 

b) Na situação do item (a), cada cientista deve ter quantas chaves? 

Ex10- Formados e dispostos em ordem crescente todos os números que se obtém 

permutando-se os algarismos 1, 2, 4, 6, 8, que lugar ocupa o número 68 412? 

Ex11- Uma agência de correios vende 10 tipos de cartões postais. De quantas maneiras 

podemos comprar 

a) 12 cartões postais? 

b) 8 cartões postais? 

 


