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Análise Combinatória

1.1 Conjuntos
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Exemplo 1.1.1. Dados o conjunto universo Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} e os con-
juntos A = {0, 1, 2}, B = {0, 1, 2, 3} e C = {2, 3, 5}, determine:
a) (A ∪B) ∩ (B ∪ C).
b) AC .
c) B ∩ CC .

Exerćıcio 1.1.2. Dados os conjuntos A = {0, 1}, B = {0, 1, 2} e C = {2, 3},
determine (A ∪B) ∩ (B ∪ C).

Exerćıcio 1.1.3. Monte um conjunto A e um conjunto B, sabendo-se que A
tem apenas 2 elementos, que B em pelo menos 3 elementos e que A∪B ⊂ H,
sendo H = {1, 3, 4, 8, 16, 24, 40}.

Exemplo 1.1.4. Seja o conjunto universo Ω = {1, 2, 3, · · · , 30}. Defina os
seguintes conjuntos:
An = {1, 2, · · · , n2} para n = 1, 2, · · · 5.
Calcule:
a) A1 ∪A2.
b) A1 ∩A2.
c) AC

1 ∪AC
5 .

d) A1 ∩AC
3 .

e) A1 ∩ (A2 ∪A4).
f) AC

5 .

g)

5∩
i=1

Ai.
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h)

5∪
i=1

Ai.

i)

(
5∪

i=1

Ai

)C

.

j)

(
5∩

i=1

Ai

)C

.

k)
5∪

i=1

AC
i .

l)

5∩
i=1

AC
i .

Exerćıcio 1.1.5. Seja o conjunto universo Ω = {1, 2, 3, · · · , 25}. Defina os
seguintes conjuntos:
An = {n+ 1, n+ 2, n+ 3, · · · , 2n} para n = 1, 2, · · · 10.
Calcule:
a) A1 ∪A2.
b) A1 ∩A2.
c) A1 ∪AC

5 .
d) A1 ∩AC

7 .
e) A1 ∩ (A10 ∪A4).
f) AC

10.

g)
10∩
i=1

Ai.

h)

10∪
i=1

Ai.

i)

(
10∪
i=1

Ai

)C

.

j)

(
10∩
i=1

Ai

)C

.
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k)

10∪
i=1

AC
i .

l)
10∩
i=1

AC
i .

Exerćıcio 1.1.6. Dados os conjuntos A = {0, 1, 2, 3, 4, 5}, B = {4, 5, 6, 7} e
C = {4, 5, 6, 8}, obtenha (A− C) ∩ (B − C).

Exerćıcio 1.1.7. Sendo a e b números reais quaisquer, calcule os números
posśıveis de elementos do conjunto A = {a, b, {a}, {b}, {a, b}}.

Exerćıcio 1.1.8. Dadas as premissas: “Todos os torcedores do time A são
fanáticos”e “Existem fanáticos inteligentes”, são feitas as seguintes afirmações:
I) “Existem torcedores do time A inteligentes”
II) “Todo torcedor do time A é inteligente”
III) “Nenhum torcedor do time A é inteligente”
IV) “Todo inteligente é torcedor do time A”
Quais destas conclusões são corretas? Justifique com diagramas de Venn.
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Exerćıcio 1.1.9. Quais são os subconjuntos A que satisfazem a relação

{4, 5} ⊂ A ⊂ {4, 5, 6, 7}?

Notação: A ⊂ B significa que se a ∈ A então a ∈ B.

Exerćıcio 1.1.10. Em matemática, um conjunto é fechado em relação a
uma dada operação quando o resultado dessa operação em elementos desse
conjunto é ainda um elemento desse conjunto. Por exemplo, os números re-
ais são fechados na subtração, mas os números naturais não são: 3 e 7 são
ambos números naturais, mas o resultado de 3-7 não pertence ao conjunto
dos naturais. Sobre isso responda justificando:
a) Os números naturais são fechados na divisão?
b) Os números irracionais são fechados na subtração?
c) Os números naturais ı́mpares são fechados na adição?

Exerćıcio 1.1.11. Segundo o matemático Leopold Kronecker (1823-1891),
“Deus fez os números inteiros, o resto é trabalho do homem.”Os conjun-
tos numéricos são, como afirma o matemático, uma das grandes invenções
humanas. Assim, em relação aos elementos desses conjuntos, verifique a
veracidade ou não das afirmações a seguir (é necessário justificar):
a) O produto de dois números irracionais é sempre um número irracional.
b) A soma de dois números irracionais é sempre um número irracional.
c) Entre os números reais 3 e 4 existe apenas um número irracional.
d) Entre dois números racionais distintos existe pelo menos um número ra-
cional.
e) A diferença entre dois números inteiros negativos é sempre um número
inteiro negativo.
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Exemplo 1.1.12. Dados os conjuntos A = {1, 2, 3, 4} e B = {2, 3, 4, 5}.
Quais são os elementos do produto cartesiano A×B?

Exerćıcio 1.1.13. Dados os conjuntos A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} e B =
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Quantos são os elementos do produto cartesiano A×
B?

Exemplo 1.1.14. Dado o conjunto A = {1, 2, 3, 4} contrua o conjunto das
partes de A.

Exerćıcio 1.1.15. Dado o conjunto A = {1, 2, {1}{2}} contrua o conjunto
das partes de A.

1.2 Prinćıpio Multiplicativo e Prinćıpio Aditivo
das Partes Disjuntas
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Exemplo 1.2.1. Quantas diferentes placas de automóvel com 7 caracteres
são posśıveis se os três primeiros campos forem ocupados por letras e os 4
campos finais por números?

Exerćıcio 1.2.2. Uma bandeira é formada por quatro listras, que devem ser
coloridas usando-se apenas as cores amarelo, branco c cinza, não devendo
listras adjacentes ter a mesma cor. De quantos modos pode ser colorida a
bandeira?

Exerćıcio 1.2.3. Quantos são os números naturais pares que se escre-
vem(na base 10) com três algarismos distintos?

Exemplo 1.2.4. Quantos são os números naturais de 4 algarismos (na
base 10) que sejam menores que 5000 e diviśıveis por 5, podem ser formados
usando-se apenas os algarismos 2: 3: 4 e 5 ?

Exemplo 1.2.5. Um estudante dispõe de cinco lápis de cores distintas e
deseja pintar o mapa da região Centro Oeste (veja figura a seguir) de modo
que estados vizinhos sejam coloridos com cores diferentes.
a) De quantos modos ele pode fazer isso?
b) De quantos modos ele pode fazer isso colorindo o Distrito Federal e o
Mato Grosso do Sul com a mesma cor?
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Exemplo 1.2.6. De um baralho de 52 cartas sacam-se sucessivamente e
sem reposição três cartas. Quantas são as extrações nas quais a primeira
carta é de copas, a segunda é um rei e a terceira não é uma dama?

Exerćıcio 1.2.7. Uma prova consta de 10 questões do tipo V ou F. De
quantas maneiras distintas ela pode ser resolvida?

Exerćıcio 1.2.8. De quantos modos podemos colocar dois reis diferentes em
casas não-adjacentes de um tabuleiro de xadrez ( tabuleiro 8x8) ? E se os
reis fossem iguais?

Exerćıcio 1.2.9. De quantas maneiras podemos colocar uma torre branca
e uma torre preta num tabuleiro de xadrez de modo que uma não ameace a
outra?
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Exerćıcio 1.2.10. De quantas maneiras distintas podemos colocar num ta-
buleiro de xadrez um rei branco e um preto de modo que um não ataque o
outro?

Exerćıcio 1.2.11. Cinco sinaleiros estão alinhados. Cada um tem três
bandeiras: uma amarela, uma verde e uma vermelha. Os cinco sinaleiros
levantam uma bandeira cada, ao mesmo tempo, transmitindo-se assim um
sinal. Calcule a quantidade de sinais diferentes que se pode transmitir.

Exerćıcio 1.2.12. Quantos subconjuntos existem em um conjunto de n ele-
mentos?

Exerćıcio 1.2.13. a) Um estádio possui 4 portões. De quantas maneiras
diferentes um torcedor pode entrar e sair desse estádio?
b) Um estádio possui 4 portões. De quantas maneiras diferentes um torcedor
pode entrar e sair desse estádio utilizando, para sair, um portão diferente
do que entrou?

Exerćıcio 1.2.14. Um painel luminoso retangular é composto por 5 lâmpadas.
De quantas maneiras diferentes esse painel pode estar iluminado? (considera-
se o painel iluminado se, pelo menos, uma de suas lâmpadas estiver acesa).
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Exerćıcio 1.2.15. a)São quantos os números ı́mpares menores que 1000?
b) São quantos os números ı́mpares com três algarismos, que não possuem
d́ıgitos repetidos e que de trás para frente também são ı́mpares?

Exerćıcio 1.2.16. Maria deve criar uma senha de 4 d́ıgitos para sua conta
bancária. Nessa senha, somente os algarismos 1,2,3,4,5 podem ser usados
e um mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Contudo, supers-
ticiosa, Maria não quer que sua senha contenha o número 13, isto é, o
algarismo 1 seguido imediatamente pelo algarismo 3. De quantas maneiras
distintas Maria pode escolher sua senha?

Exerćıcio 1.2.17. Quantos números de três algarismos podemos formar
com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7?

Exerćıcio 1.2.18. Quantos números naturais de quatro algarismos existem,
tais que:
a) sejam pares?
b) sejam múltiplos de 5 e tenham os algarismos distintos?

1.3 Permutações Simples, Arranjos e Combinações
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Exemplo 1.3.1. Numa prova, um estudante deve responder exatamente 6
questões de um total de 10 questões. Quantas escolhas ele tem? Quantas
esco-lhas ele tem se entre as 6 questões deve responder pelo menos 3 das
primeiras 5 questões?

Exerćıcio 1.3.2. Uma turma de teoria da probabilidade é formada por 6 ho-
mens e 4 mulheres. Aplica-se uma prova e os estudantes são classificados de
acordo com o seu desempenho. Suponha que nenhum dos estudantes tenha
tirado a mesma nota. (a) Quantas diferentes classificações são posśıveis?
(b) Se os homens forem classificados apenas entre si e as mulheres apenas
entre si, quantas diferentes classificações são posśıveis?

Exemplo 1.3.3. Sobre uma circunferência são marcados 9 pontos, dois a
dois distintos. Quantos triângulos podem ser constrúıdos utilizando-se estes
pontos?

Exerćıcio 1.3.4. Numa primeira fase de um campeonato de xadrez cada
jogador jogou uma única vez contra cada um dos demais. Foram realizados
78 jogos. Quantos eram os jogadores?
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Exerćıcio 1.3.5. Quantos números de 6 algarismos podemos formar com 3
pares distintos de algarismos iguais?

Exemplo 1.3.6. Tem-se 5 pontos sobre uma reta r e 8 pontos sobre uma
reta s paralela a r. Quantos triângulos com os 3 vértices nesses 13 pontos
existem?

Exemplo 1.3.7. Durante uma Copa do Mundo, que foi disputada por 24
páıses, as tampinhas de Coca-Cola traziam palpites sobre os páıses que se
classificariam nos três primeiros lugares (por exemplo: 1o lugar: Brasil; 2o

lugar: Argentina; 3o lugar: Itália). Se, em cada tampinha, os três páıses
são distintos, quantas tampinhas diferentes poderiam existir?

Exerćıcio 1.3.8. De quantos modos 5 rapazes e 5 moças podem se sentar
em 5 bancos de dois lugares cada, de modo que em cada banco fiquem um
rapaz e uma moça?

Exerćıcio 1.3.9. De quantos modos podemos dividir 8 pessoas em dois gru-
pos de 4 pessoas cada?
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Exerćıcio 1.3.10. De quantos modos podemos escolher 6 pessoas, incluindo
pelo menos duas mulheres, em um grupo de 7 homens e 4 mulheres?

Exerćıcio 1.3.11. De um baralho de poker (7,8,9,10, valete, dama, rei e
ás, cada um desses grupos aparecendo em quatro naipes: copas, ouros, paus,
espadas), sacam-se simultanemente cinco cartas.
a) Quantas são as extrações posśıveis?
b) Quantas são as extrações nas quais se forma um par (duas cartas em um
mesmo grupo e as outras três em três outros grupos diferentes) ?
c) Quantas são as extrações nas quais se forma dois pares (duas cartas em
um grupo, duas em outro grupo e uma em um terceiro ?
d) Quantas são as extrações nas quais se forma uma trinca (três cartas em
un grupo e as outras duas em dois grupos diferentes)?
e) Quantas são as extrações nas quais se forma um ”four”(quatro cartas em
um grupo e uma em outro grupo)?
f) Quantas são as extrações nas quais se forma um ”full hand”(três cartas
em um grupo e duas em outro grupo)?
g) Quantas são as extrações nas quais se forma uma sequência (5 cartas de
grupos consecutivos, não sendo todas do mesmo naipe)?
h) Quantas são as extrações nas quais se forma um ”flush”(5 cartas do
mesmo naipe, não sendo elas de 5 grupos consecutivos)?
i) Quantas são as extrações nas quais se forma um ”straight flush”(5 cartas
de grupos consecutivos, todas do mesmo naipe)?
j) Quantas são as extrações nas quais se forma um ”royal straight flush”(10,
valete, dama, rei e ás de um mesmo naipe)?
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Exerćıcio 1.3.12. Em um curso de espanhol estudam 20 alunos, sendo 12
rapazes e 8 moças. O professor quer formar uma equipe de 4 alunos para
intercâmbio em outro páıs. Quantas equipes de dois rapazes e duas moças
podem ser formados?

Exerćıcio 1.3.13. Num acampamento, estão 14 jovens, sendo 4 paulistas,
6 goianos e 4 mineiros. Para fazer a limpeza do acampamento, será formada
uma equipe com 1 paulista, 2 goianos e 1 mineiro, escolhidos ao acaso. Cal-
cule o número de maneiras posśıveis para se formar essa equipe de limpeza.
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Exerćıcio 1.3.14. Uma pessoa possui 5 livros diferentes de Matemática, 2
livros diferentes de Qúımica e 3 livros diferentes de F́ısica, que serão dispos-
tos aleatoriamente em uma prateleira. De quantos modos podemos colocar
os livros na estante de maneira que:
a) Os livros de cada assunto fiquem juntos.
b) Os livros de Matemática fiquem todos separados.

Exemplo 1.3.15. A figura a seguir apresenta os escudos dos 20 times que
disputaram o campeonato brasileiro de futebol em 2007.

Responda:
a) De quantas maneiras é posśıvel escolher seis dos escudos acima de modo
que seja escolhido pelo menos um escudo de cada uma das quatro linhas.
b) De quantas maneiras é posśıvel escolher seis dos escudos acima de modo
que seja escolhido pelo menos um escudo de cada uma das cinco colunas.
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1.4 Prinćıpio da Inclusão-Exclusão
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Exemplo 1.4.1. Uma pesquisa foi realizada em um colégio com 600 alunos,
sobre a preferência em relação aos sucos A e B, vendidos na cantina. O
resultado foi o seguinte:

• 270 alunos bebem o suco A.

• 220 alunos bebem o suco B.

• 160 alunos não bebem suco.

Quantos alunos bebem tanto o suco A quanto o B?

Exerćıcio 1.4.2. Os 36 melhores alunos do Colégio Naval submeteram-se
a uma prova de 3 questões para estabelecer a antiguidade militar. Sabendo
que dentre estes alunos, 5 só acertaram a primeira questão, 6 só acertaram
a segunda, 7 só acertaram a terceira, 9 acertaram a primeira e a segunda,
10 acertaram a primeira e a terceira, 7 acertaram a segunda e a terceira e,
4 erraram todas as questões, calcule o número de alunos que não acertaram
todas as 3 questões.

Exerćıcio 1.4.3. Uma quitanda vende apenas brócolis, cenoura e quiabo.
Em determinado dia, a quitanda atendeu 208 pessoas. Se 114 pessoas com-
pram apenas brócolis, 152 compraram cenouras, 17 compraram quiabos, 64
compraram brócolis e cenouras, 12 compraram cenouras e quiabos e 9 com-
praram todos os três, quantas pessoas compraram brócolis e quiabos?

Exemplo 1.4.4. Quantos são os números inteiros positivos menores que
720 e primos com 720?
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Exemplo 1.4.5. De todos os animais que vivem em um determinado zoológico
verificou-se que:

• 41 % são carńıvoros;

• 51 % são mamı́feros;

• 36 % vivem em grupo;

• 7 % são mamı́feros e carńıvoros, mas não vivem em grupo;

• 5 % são carńıvoros e vivem em grupo, mas não são mamı́feros; e,

• 8 % são mamı́feros e vivem em grupo, mas não são carńıvoros.

Sabendo que apenas 12 animais são mamı́feros, carńıvoros e vivem em grupo,
calcule o número de animais desse zoológico que vivem em grupo mas não
são carńıvoros.

Exemplo 1.4.6. Numa enquete sobre as atividades aeróbicas, constatou-
se que: 400 pessoas praticam natação; 270 praticam ciclismo; 290 praticam
atletismo; 140 praticam natação e ciclismo; 90 praticam natação e atletismo;
100 praticam ciclismo e atletismo; 20 praticam os três esportes pesquisados.
a) Quantas pessoas praticam natação ou ciclismo ou atletismo?
b) Quantas pessoas praticam apenas uma dessas três atividades?
c) Quantas pessoas praticam pelo menos duas dessas atividades?
d) Quantas pessoas praticam exatamente duas desas atividades?
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Exerćıcio 1.4.7. Quantos inteiros no intervalo de 1 até 1000 não são di-
viśıveis nem por 3, nem por 5 e nem por 7?

Exerćıcio 1.4.8. Quantos inteiros entre 1 e 1000000 não são quadrados
perfeitos, nem cubos perfeitos e nem quartas potências perfeitas?

Exerćıcio 1.4.9. Um clube de poliglotas tem 400 membros, no qual todos
falam, fluentemente pelo menos uma ĺıngua além do português. Desse clube,
sabe-se que 40 associados falam inglês e francês, 20% dos membros que falam
alemão falam também francês, o número dos que falam essas duas linguas é
um terço dos que falam alemão e inglês, e ainda, 22 membros falam apenas
alemão e 1% dos associados do clube falam as três ĺınguas. Sabendo-se que
apenas 10 associados não falam nenhuma destas três ĺınguas, determine o
número de membros que:
(a) Falam alemão;
(b) Falam exatamente duas dessas ĺınguas;
(c) Falam inglês ou francês;
(d) Falam inglês ou francês mas não alemão.
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Exerćıcio 1.4.10. Uma pesquisa foi realizada com 2.000 pessoas sobre duas
marcas de sabão em pó A e B. A pesquisa revelou que 1.350 pessoas utilizam
a marca A,980 a marca B e 720 ambas as marcas. Determine o número de
pessoas que:
(a) utilizam ao menos uma destas marcas;
(b) utilizam apenas uma destas marcas;
(c) não utilizam nenhuma das duas marcas.

Exerćıcio 1.4.11. a) De quantos modos podemos distribuir m part́ıculas
iguais por n ńıveis distintos? (em F́ısica essa distribuição é chamda de
estat́ıstica de Bose-Einstein). b) Em quantas dessas distribuições todos os
ńıveis ficam ocupados?

Exemplo 1.4.12. a) Quantas são as permutações de (1,2,3,4,5) que não
têm elementos no seu lugar primitivo?
b) Quantas são as permutações de (1,2,3,4,5) que têm exatamente três ele-
mentos no seu lugar primitivo?
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Exerćıcio 1.4.13. Quatro cartas distintas devem ser inseridas em quatro
envelopes já subscritados com endereços distintos. Se para cada carta só há
um endereço certo, de quantas maneiras posśıveis um funcionário desatento
poderá inserir as cartas nos envelopes errados?

Exerćıcio 1.4.14. Quantas permutações dos algarismos 1, 2, · · · , 9 têm exa-
tamente três números em suas posições naturais?

Exerćıcio 1.4.15. Ao entrarem em casa de amigos, 5 pessoas deixam seus
guarda -chuvas com a dona da casa. Quando as pessoas resolve m pedi-los
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de volta para sair, a dona da casa constata que todos eles são aparentemente
iguais, e resolve distribúı-los ao acaso.
a) De quantas maneiras ela pode distribúı-los de forma que todos os visitan-
tes recebam um guarda-chuva errado?
b)De quantas maneiras ela pode distribúı-los de forma que somente uma pes-
soa receba o guarda-chuva certo?
c) De quanta s maneiras ela pode distribúı-los de forma que somente uma
determinada pessoa receba o guarda-chuva certo?

Exerćıcio 1.4.16. Distribúı 9 livros diferentes para 9 crianças. Um mês
depois, recolhi os livros e, novamente, distribúı um livro para cada criança.
a) De quantas maneiras podem os livros ser distribúıdos de modo que ne-
nhuma criança receba o mesmo livro duas vezes?
b) De quantas maneiras podem os livros ser distribúıdos de modo que so-
mente 3 crianças quaisquer recebam o mesmo livro duas vezes?
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1.5 Outros Métodos de Contagem
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Exemplo 1.5.1. De quantos modos podemos formar uma roda de ciranda
com 7 crianças, de modo que duas determinadas dessas crianças não fiquem
juntas ?

Exerćıcio 1.5.2. Um dos departamentos de poĺıcia de um vilarejo é formado
por 10 policiais. Se a poĺıtica do departamento é a de possuir 5 dos policiais
patrulhando as ruas, 2 deles trabalhando todo o tempo na delegacia e 3 deles
de reserva, quantas divisões diferentes dos 10 policiais nos três grupos são
posśıveis?

Exemplo 1.5.3. Dez crianças devem ser divididas em dois times A e B
com 5 crianças cada. O time A joga em uma liga e o time B em outra.
Quantas divisões diferentes são posśıveis?
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Exemplo 1.5.4. Para jogar uma partida de basquete, 10 crianças dividem-
se em dois times de 5 cada. Quantas divisões diferentes são posśıveis?

Exemplo 1.5.5. De quantos modos podemos escolher 4 sorvetes numa loja
que oferece 7 sabores?

Exemplo 1.5.6. Quantos são os anagramas da palavra MISSISSIPI nas
quais não há duas letras S consecutivas?
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Exemplo 1.5.7. Hugo deve ter aula de tenis três vezes por semana, durante
um semestre. Quantos são os modos de escolher os dias de aula, se Hugo
não deseja ter aulas em dias consecutivos?

Exerćıcio 1.5.8. De quantos modos é posśıvel formar uma roda de ciranda
com 7 meninas e 12 meninos sem que haja duas meninas em posições ad-
juacentes?

Exerćıcio 1.5.9. Quantos são os ariagramas da palavra ARARAQUARA,
que não possuem duas letras a consecutivas?

Exerćıcio 1.5.10. Uma fila tem 15 cadeiras nais quais devem se sentar-se 5
homensde modo que não fiquem sentados dois homens em cadeiras cont́ıguas.
De quantos modos isso pode ser feito?
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Exerćıcio 1.5.11. Quantos diferentes sinais, cada um deles formado por
nove bandeiras alinhadas, podem ser feitos a partir de um conjunto de quatro
bandeiras brancas, três bandeiras vermelhas e duas bandeiras azuis se todas
as bandeiras de mesma cor forem idênticas?

Exerćıcio 1.5.12. Possuo 4 bolas verdes, 3 bolas vermelhas, 2 bolas azuis
e 1 bola amarela. Pretendo colocá-las em um tubo acŕılico translúcido e
incolor, onde elas ficarão umas sobre as outras na vertical. De quantas
maneiras distintas eu poderei formar esta coluna de bolas?

Exerćıcio 1.5.13. Um torneio de xadrez tem dez competidores, dos quais
quatro são russos, três são dos Estados Unidos, dois são da Grã-Bretanha e
um é do Brasil. Se o resultado do torneio listar apenas a nacionalidade dos
jogadores em sua ordem de colocação, quantos resultados serão posśıveis?

Exerćıcio 1.5.14. Uma rede é formada de triângulos equiláteros congruen-
tes, conforme a representação abaixo:
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Uma formiga se desloca do ponto A para o ponto B sobre os lados dos
triângulos, percorrendo X caminhos distintos, cujos comprimentos totais são
todos iguais a d. Calcule X, sabendo que d corresponde ao menor valor
posśıvel para os comprimentos desses caminhos.

Exerćıcio 1.5.15. Uma part́ıcula desloca-se sobre uma reta, percorrendo 1
cm para esquerda ou para direita a cada movimento. Calcule de quantas ma-
neiras diferentes a part́ıcula pode realizar uma sequência de 10 movimentos
terminando na posição de partida.

Exerćıcio 1.5.16. Em uma prova composta de 20 questões envolvendo V ou
F, de quantas maneiras distintas teremos doze respostas V e oito respostas
F?
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Exerćıcio 1.5.17. Quantos são os anagramas da palavra ARARAQUARA
que começam por consoante ou terminam em vogal?

Exerćıcio 1.5.18. Uma professora distribui oito livros diferentes para oito
crianças. Um mês depois recolhe os livros e, novamente, distribui um livro
para cada criança. De quantas maneiras os livros podem ser distribúıdos de
modo que somente duas das crianças recebam o mesmo livro desta vez?

Exerćıcio 1.5.19. Uma dado é lançado 40 vezes. De quantos modos é
posśıvel obter face um 6 vezes, face dois 6 vezes, face três 5 vezes, face qua-
tro 6 vezes, face cinco 9 vezes e face seis 8 vezes ?

Exerćıcio 1.5.20. Uma moeda é lançada 7 vezes. De quantos modos é
posśıvel obter 4 caras e 3 coroas?
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Exerćıcio 1.5.21. De quantas formas pode-se distribuir 20 laranjas entre
4 crianças?

Exerćıcio 1.5.22. De quantas formas pode-se distribuir 20 laranjas entre
4 crianças de modo que cada criança receba pelo menos uma laranja?

Exerćıcio 1.5.23. De quantas formas pode-se distribuir 20 laranjas entre
4 crianças de modo que cada criança receba pelo menos duas laranjas?

Exerćıcio 1.5.24. Quantas permutações diferentes da palavra ITATIAIA
que têm a letra A em primeiro lugar ou a letra I em último?
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Exerćıcio 1.5.25. Um investidor tem 20 mil reais para aplicar entre 4 in-
vestimentos posśıveis. Cada aplicação deve ser feita em unidades de mil re-
ais. Se o valor total de 20 mil for investido, quantas estratégias de aplicação
diferentes são posśıveis? E se nem todo o dinheiro for investido?

Exerćıcio 1.5.26. Quantas permutações diferentes da palavra “PIRACAN-
JUBA”têm a letra P em primeiro lugar ou a letra A em último?

Exerćıcio 1.5.27. De quantas maneiras podemos distribuir 12 bananas, 15
laranjas e 8 nectarinas em cinco caixas, se cada caixa deve receber ao menos
uma fruta de cada?

Exerćıcio 1.5.28. a) Quantos são os anagramas da palavra “ARARA-
QUARA”?
b) Quantos são os anagramas da palavra “ARARAQUARA”que não pos-
suem duas letras A juntas?



1.5. OUTROS MÉTODOS DE CONTAGEM 39

Exerćıcio 1.5.29. De quantas maneiras podemos distribuir 8 maçãs, 10
peras e 7 laranjas em quatro caixas, se cada caixa deve receber ao menos
uma fruta?

Exerćıcio 1.5.30. De quantos modos podemos distribuir 3 moedas de 25
centavos, 5 moedas de 50 centavos e 4 moedas de 1 real entre dois meninos,
de maneira que cada menino receba pelo menos uma moeda?

Exerćıcio 1.5.31. De quantas maneiras se podem pintar seis esferas iguais,
usando-se apenas três cores diferentes?

Exerćıcio 1.5.32. De quantos modos é posśıvel comprar 3 sorvetes em uma
loja que os oferece em 7 sabores?
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Exerćıcio 1.5.33. Quantos são os anagramas da palavra PIRACICABA
que não possuem duas letras A juntas?

Exerćıcio 1.5.34. Uma pizzaria oferece os seguintes sabores de pizza: mus-
sarela, atum, portuguesa, 4 queijos e presunto.
a) Se uma criança vai até essa pizzaria e deseja comer dois pedaços de
pizza, exigindo que tenham sabores diferentes, de quantos modos diferentes
ela poderá escolher estes dois pedaços?
b) Agora, se essa criança não exigir que os sabores sejam diferentes, de
quantos modos ela poderá escolher os dois pedaços de pizza?
c) E, finalmente, digamos que uma pessoa deseja comprar 8 pedaços de pizza
nessa pizzaria. De quantas maneiras diferentes esta pessoa poderá escolher
os sabores?
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Exerćıcio 1.5.35. Num pequeno parque de diversões há 6 brinquedos: roda
gigante, carrossel, trem fantasma, auto-pista, minhocão e montanha russa.
Quantas são as maneiras distintas de uma criança escolher os brinquedos
se ela comprar
a)3 bilhetes de brinquedos diferentes?
b)4 bilhetes de brinquedos diferentes, sendo um deles da roda gigante?
c)3 bilhetes de um só ou de mais brinquedos?
d)9 bilhetes?

Exerćıcio 1.5.36. Uma livraria vai doar 25 livros iguais a 5 bibliotecas mu-
nicipais. Cada biblioteca deve receber pelo menos 3 livros. Qual o número de
maneiras distintas que esta livraria poderá repartir os livros nessa doação?
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Exerćıcio 1.5.37. De quantas maneiras é posśıvel colocar 6 anéis diferen-
tes em 4 dedos?
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2.1 Triângulo de Pascal

Exerćıcio 2.1.1. Calcule a soma

S =
n∑

k=1

k

(
n

k

)

Exemplo 2.1.2. Calcule o valor da soma

S = 12 + 22 + · · ·n2.

Exerćıcio 2.1.3. Calcule o valor da soma

S = 13 + 23 + · · ·n3.
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Exemplo 2.1.4. Calcule o valor da soma

S = 1.2.3 + 2.3.4 + · · · 48.49.50.

Exemplo 2.1.5. Prove que

n∑
k=0

(−1)k
(
n

k

)
= 0, se n > 0.

Exerćıcio 2.1.6. Calcule

(n+ 1)2 + (n+ 2)2 + · · ·+ (2n)2.
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Exerćıcio 2.1.7. Calcule:

a)

n∑
k=0

k

(
n

k

)
xk.

b)
n∑

k=0

k2
(
n

k

)
xk .
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Exemplo 3.1.1. O jogo da Megasena consiste em escolher seis dezenas den-
tre sessenta dezenas.
a) Qual é o número posśıvel de resultados numa rodada da Megasena?
b) Qual é a probabilidade de ganhar o prêmio máximo jogando apenas uma
cartela com seis dezenas?
c) Na Megasena um jogo de seis dezenas custa um real. Marcar um jogo
com sete dezenas custa sete reais por que com sete dezenas podemos formar
sete jogos de seis dezenas, ou seja, fazer um jogo com sete dezenas ou sete
jogos com seis dezenas são ações equivalentes em termos de probabilidade
de ganhar. Seguindo essa lógica, quanto custa marcar um jogo de catorze
dezenas?

Exerćıcio 3.1.2. Uma pessoa possui 5 livros diferentes de Matemática, 2
livros dife-rentes de Qúımica e 3 livros diferentes de F́ısica, que serão dis-
postos aleatoriamente em uma prateleira. Calcule as probabilidades de que:
a) Os livros de cada assunto fiquem juntos.
b) Os livros de Matemática fiquem todos separados.
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Exerćıcio 3.1.3. Considere a seguinte situação hipotética. O governo fede-
ral e alguns times de futebol irão criar uma novo jogo chamado Futemania.
Na Futemania o jogador escolhe de seis a dezesseis escudos dentre os 64 do
volante ( veja figura). A aposta mı́nima é feita marcando seis escudos. Em
cada rodada são sorteados seis escudos. O prêmio máximo é dado para o(s)
jogador(es) que acertar(em) os seis escudos sorteados. O jogador é premi-
ado com valores menores se acertar exatamente cinco escudos (quina) ou
exatamente quatro escudos(quadra).
a) Qual é a probabilidade de um jogador ganhar o prêmio máximo da Fu-

temania fazendo a aposta mı́nima?
b) Suponha que na Futemania marcar seis escudos na cartela (aposta mı́mima)
custa dois reais e que marcar um jogo com sete escudos custa catorze re-
ais por que com sete escudos podemos formar sete jogos de seis escudos,
ou seja, fazer um jogo com sete escudos ou sete jogos com seis escudos são
ações equivalentes em termos de probabilidade de ganhar. Seguindo essa
lógica, quanto custa marcar um jogo com dezesseis escudos?
c) Qual é a chance de ganhar na quadra marcando um cartela com dezesseis
escudos?

Exemplo 3.1.4. Uma urna contém n bolas verdes e n bolas vermelhas.
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Duas bolas são removidas da urna juntas, ao acaso. Encontre a probabili-
dade de que as bolas sejam da mesma cor.

Exemplo 3.1.5. Dois dados são lançados simultaneamente. Qual a proba-
bilidade de que a soma dos números mostrados nas faces de cima seja cinco?

Exemplo 3.1.6. Uma caixa contém 20 peças em boas condições e 15 em
más condições. Uma amostra de 10 peças é extráıda. Calcular a probabili-
dade de que ao menos uma peça na amostra seja defeituosa.

Exerćıcio 3.1.7. Um número inteiro no intervalo que vai de 1 a 200 é es-
colhido aleatoriamente. Qual a probabilidade de que
a) ele seja diviśıvel por 2 e por 3 e por 5?
b) ele seja diviśıvel por 2 ou por 3 ou por 5?
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Exerćıcio 3.1.8. Suponha que 5 homens e 5 mulheres compram 10 cadeiras
consecutivas na mesma fila de um teatro. Supondo que se sentaram aleato-
riamente nas 10 cadeiras, calcular:
a) A probabilidade de que homens e mulheres se sentem em cadeiras alter-
nadas;
b) A probabilidade de que as mulheres se sentem juntas.

Exerćıcio 3.1.9. Urna urna contém 4 bolas brancas, 4 bolas pretas e 4 bo-
las vermelhas. Sacam-se 6 bolas dessa urna. Determine a probabilidade de
serem sacadas 2 bolas de cada cor:
a) supondo a extração com reposição;
b) supondo a extração sem reposição.
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3.2 Probabilidade Condicional, Independência e
Teorema da Multiplicação
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Exemplo 3.2.1. Seleciona-se cinco cartas de um baralho ao acaso e sem
reposição. Qual é a probabilidade de tirar 5 cartas de espada?

Exemplo 3.2.2. Considere duas retiradas uma a uma ao acaso e com re-
posição de bolas de uma urna contendo inicialmente 7 bolas verdes e 3 bolas
vermelhas. a) Quantos eventos aleatórios existem para este experimento?
b) Calcule a probabilidade de se obter bolas verdes em todas as retiradas.
c) Calcule a probabilidade de se obter bolas de mesma cor.
d) Calcule a probabilidade de sobter exatamente uma bola verde.



54 CAPÍTULO 3. PROBABILIDADE

Exemplo 3.2.3. Considere duas retiradas uma a uma ao acaso e sem re-
posição de bolas de uma urna contendo inicialmente 7 bolas verdes e 3 bolas
vermelhas. a) Quantos eventos aleatórios existem para este experimento?
b) Calcule a probabilidade de se obter bolas verdes em todas as retiradas.
c) Calcule a probabilidade de se obter bolas de mesma cor.
d) Calcule a probabilidade de sobter exatamente uma bola verde.

Exerćıcio 3.2.4. Considere três lançamentos independentes de um dado
honesto.
a) Quantos eventos aleatórios existem para este experimento?
b) Calcule a probabilidade de se obter face 5 em todos os três lançamentos.
c) Calcule a probabilidade de se obter face 5 em pelo menos um dos três
lançamentos.
d) Calcule a probabilidade de se obter exatamente uma vez a face 5 nos três
lançamentos.
e) Calcule a probabilidade de não se obter face 5 em nenhum dos três
lançamentos.
f) Calcule a probabilidade de não se obter face 5 em exatamente um dos três
lançamentos.
g) Calcule a probabilidade de se obter face cinco em exatamente dois dos
três lançamentos.
h) Calcule a probabilidade de se obter a mesma face em todos os três lançamentos.
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Exerćıcio 3.2.5. Um cliente que visita o departamento de roupas mascu-
linas de uma loja compra um terno com probabilidade 2

5 , uma gravata com
probabilidade 5

12 e uma camisa com probabilidade 1
2 . O cliente compra um

terno e uma gravata com probabilidade 2
15 , um terno e uma camisa com pro-

babilidade 17
60 e uma gravata e uma camisa com probabilidade 1

4 ; compra os
três itens com probabilidade 1

12 . Considere os eventos:
A : O cliente compra um terno;
B : O cliente compra uma gravata;
C : O cliente compra uma camisa.
(a) Os eventos A, B e C são independentes?
(b) Qual a probabilidade de que o cliente não compre nenhum dos itens?
(c) Dado que o cliente não vai comprar uma gravata, qual a probabilidade
de que compre um terno?
(d) Dado que o cliente vai comprar uma camisa, qual a probabilidade de que
também compre uma gravata e um terno?
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Exerćıcio 3.2.6. Todas as cores do mundo são obtidas a partir da mistura
de apenas três: vermelho, amarelo e azul, as chamadas cores primárias. As
cores secundárias são formadas pela mistura de duas cores primárias. O
verde vem da mistura de azul com amarelo. O roxo, de vermelho com azul.
E o laranja, de amarelo com vermelho. Considere uma urna com a seguinte

composição:
Cor Vermelha Amarela Azul Verde Roxa Laranja

Número de Bolas 4 5 3 8 2 3
Uma bola é retirada ao acaso desta urna.
a)Calcule a probabilidade da bola retirada ter cor primária
b)Calcule a probabilidade da bola retirada ter cor primária, dado que ela não
é azul e nem laranja.

Exerćıcio 3.2.7. Um banco de sangue cataloga os tipos sangue, incluindo
fator Rh positivo ou negativo, dado por doadores durante os cinco últimos
dias. O número de doadores que doou cada tipo sangúıneo é mostrado na
tabela a seguir:

Tipo sangúıneo O A B AB Total

Positivo 156 139 37 12 344
Fator RH Negativo 28 25 8 4 65

Total 184 164 45 16 409

a) Um doador é selecionado aleatoriamente. Encontre a probabilidade de
que o doador tenha sangue tipo B ou que o Rh seja negativo.
b) Três doadores são selecionados ao acaso e sem repetição (um mesmo do-
ador não é escolhido duas ou mais vezes). Qual é a probabilidade de pelo
menos um deles ter seu Rh negativo?
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3.3 Fórmula da Probabilidade Total
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Exemplo 3.3.1. Três urnas I, II e III contêm respectivamente 1 bola branca
e 2 pretas, 2 brancas e 1 preta e 3 brancas e 2 pretas. Uma urna é escolhida
ao acaso e dela é retirada uma bola, que é branca. Qual é a probabilidade
condicional de que a urna escolhida foi a II?

Exemplo 3.3.2. Jogamos um dado honesto e em seguida lançamos tantas
moedas honestas como os pontos indicados no dado.
(a) Qual a probabilidade de obter quatro caras?
(b) Dado que foram obtidas quatro caras, qual a probabilidade de que o dado
tenha mostrado seis pontos?
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Exemplo 3.3.3. Considere três urnas, a primeira contém 10 bolas verdes
e 8 vermelhas, a segunda 12 bolas verdes e 6 azuis e a terceira 9 bolas ver-
melhas e 5 azuis.
a) Uma urna é escolhida ao acaso e uma bola é retirada. Qual a probabili-
dade de que essa bola seja verde?
b) Uma urna é escolhida ao acaso e dela retirada uma bola verde. Qual a
probabilidade de que essa urna seja a segunda?

Exerćıcio 3.3.4. Sabe-se que 80 % dos pênaltis marcados a favor do Brasil
são cobrados por jogadores que atuam na Europa. A probabilidade de um
pênalti ser convertido é de 40 % se o cobrador atua na Europa e de 70 %
caso contrário. Um pênalti a favor do Brasil acaba de ser marcado:
a) Qual a probabilidade do pênalti ser cobrado por um jogador que atua na
Europa e ser convertido?
b) Qual a probabilidade do pênalti ser convertido?
c) Um pênalti foi marcado a favor do Brasil e acabou de ser desperdiçado.
Qual é a probabilidade de que o cobrador tenha sido um jogador que atua na
Europa?
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Exerćıcio 3.3.5. Durante o mês de março a probabilidade de chuva em
um dia determinado é de 40%. O Goiás ganha um jogo em um dia com
chuva com probabilidade 5

10 e em um dia sem chuva com probabilidade de
6
10 . Sabendo-se que o Goiás ganhou um jogo naquele dia de março, qual a
probabilidade de que choveu nesse dia?

Exerćıcio 3.3.6. Em um teste de múltipla escolha, a probabilidade do aluno
saber a resposta é 0,4. Havendo 5 escolhas, se ele sabe a resposta ele res-
ponde corretamente com probabilidade 1, senão ele responde corretamente
com probabilidade 1

5 .Qual é a probabilidade de que ele sabia a resposta dado
que a pergunta foi respondida corretamente?

Exerćıcio 3.3.7. Uma vacina tem 90 % de eficiência na imunização contra
certa moléstia, que acomete 50 % da população não vacinada. Suponha que,
após uma campanha de vacinação em que 70 % da população seja atingida,
um paciente chegue a um hospital com a moléstia em questão, mas sem sa-
ber se tomou a vacina ou não. Qual é a probabilidade de que a tenha tomado?
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Exerćıcio 3.3.8. Suponha que os engenheiros de tráfego tenham coorde-
nado a temporização de dois faróis para encorajar uma sequência de faróis
verdes. Em particular, a temporização foi projetada de modo que, com pro-
babilidade 0,8 um motorista encontre o segundo farol com a mesma cor do
primeiro. Assumindo que o primeiro farol seja verde ou vermelho com a
mesma probabilidade,
a) Calcule a probabilidade de que o segundo farol seja verde.
b) Calcule a probabilidade condicional de que o primeiro farol seja verde,
dado que o segundo é vermelho.

Exerćıcio 3.3.9. Uma companhia de seguros acredita que pessoas possam
ser divididas em duas classes: aquelas que são propensas a acidentes e aque-
las que não são. A estat́ıstica da companhia mostra que uma pessoa propensa
a acidentes tem probabilidade de 0,4 de sofrer um acidente dentro de um
peŕıodo fixo de 1 ano, enquanto essa probabilidade cai para 0,2 no caso de
uma pessoa não propensa a acidentes. Se supormos que 30 % da população
é propensa a acidentes,
a) Qual é a probabilidade de que um novo segurado sofra um acidente no
peŕıodo de um ano posterior à compra de sua apólice?
b) Suponha que um novo segurado sofra um acidente em menos de um ano
após a compra da apólice. Qual é a probabilidade de que ele seja propenso
a acidentes?
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3.4 Ensaios de Bernoulli e Modelo Binomial
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Exemplo 3.4.1. Considere dez retiradas uma a uma ao acaso e com re-
posição de bolas de uma urna contendo inicialmente 8 bolas verdes e 2 bolas
vermelhas. a) Calcule a probabilidade de se obter bolas verdes em todas as
dez retiradas.
b) Calcule a probabilidade de se obter bolas verdes em pelo menos quatro
das dez retiradas c) Calcule a probabilidade de se obter bolas verdes em pelo
menos uma das dez retiradas.
d) Calcule a probabilidade de se obter exatamente uma vez bola verde nas
dez retiradas.
e) Calcule a probabilidade de não se obter bolas verdes em nenhum das dez
retiradas.
f) Calcule a probabilidade de não se obter bolas verdes em exatamente uma
das dez retiradas.
g) Calcule a probabilidade de se obter bolas verdes em exatamente duas das
dez retiradas.
h) Calcule a probabilidade de se obter a mesma face em todas as dez retira-
das.
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Exerćıcio 3.4.2. Considere dez lançamentos independentes de um dado ho-
nesto.
a) Calcule a probabilidade de se obter face 5 em todos os dez lançamentos.
b) Calcule a probabilidade de se obter face 5 em pelo menos cinco dos dez
lançamentos. c) Calcule a probabilidade de se obter face 5 em pelo menos
um dos dez lançamentos.
d) Calcule a probabilidade de se obter exatamente uma vez a face 5 nos dez
lançamentos.
e) Calcule a probabilidade de não se obter face 5 em nenhum dos dez lançamentos.
f) Calcule a probabilidade de não se obter face 5 em exatamente um dos dez
lançamentos.
g) Calcule a probabilidade de se obter face cinco em exatamente dois dos dez
lançamentos.
h) Calcule a probabilidade de se obter a mesma face em todos os dez lançamentos.

Exerćıcio 3.4.3. Joga-se uma moeda não-viciada. Qual é a probabilidade
de serem obtidas 5 caras antes de 3 coroas?
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Exerćıcio 3.4.4. Um aluno marca ao acaso as respostas em um teste múltipla-
escolha com 10 questões e cinco alternativas por questão. Qual é a probabi-
lidadc dele acertar exatamente 4 questões?

3.5 Modelo Hipergeométrico e Modelo Geométrico
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Exemplo 3.5.1. Considere dez retiradas uma a uma ao acaso e sem re-
posição de bolas de uma urna contendo inicialmente 8 bolas verdes e 2 bolas
vermelhas. a) Calcule a probabilidade de se obter bolas verdes em todas as
dez retiradas.
b) Calcule a probabilidade de se obter bolas verdes em pelo menos quatro das
dez retiradas
c) Calcule a probabilidade de se obter bolas verdes em pelo menos uma das
dez retiradas.
d) Calcule a probabilidade de se obter exatamente uma vez bola verde nas
dez retiradas.
e) Calcule a probabilidade de não se obter bolas verdes em nenhum das dez
retiradas.
f) Calcule a probabilidade de não se obter bolas verdes em exatamente uma
das dez retiradas.
g) Calcule a probabilidade de se obter bolas verdes em exatamente duas das
dez retiradas.
h) Calcule a probabilidade de se obter a mesma cor de bola em todas as dez
retiradas.
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Exemplo 3.5.2. Considere retiradas uma a uma ao acaso e com reposição
de bolas de uma urna contendo inicialmente 8 bolas verdes e 2 bolas verme-
lhas.
a) Qual é a probabilidade de que sejam necessárias exatamente três retiradas
até se extrair bola verde pela primeira vez?
b) Qual é a probabilidade de que sejam necessárias pelo menos três retiradas
até se extrair bola verde pela primeira vez?
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Exerćıcio 3.5.3. Considere dois experimentos aleatórios:
I) Extrair quatro cartas uma a uma ao acaso e sem reposição, de um baralho
de 52 cartas.
II) Extrair quatro cartas uma a uma ao acaso e com reposição, de um bara-
lho de 52 cartas.
Em qual caso é mais provável obter exatamente duas cartas de espada? Jus-
tifique com cálculos.

Exerćıcio 3.5.4. Considere o experimento lançar um dado honesto até a
obtenção da primeira face cinco. Calcule a probabilidade da primeira face
cinco ser obtida no quinto lançamento ou após este.
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Exerćıcio 3.5.5. Uma urna contém 9 bolas verdes e 3 bolas pretas. A bolas
são selecionadas aleatoriamente, uma de cada vez, até que saia uma bola
preta. Se supormos que cada bola selecionada seja substitúıda por uma de
mesma cor antes que a próxima bola seja retirada, qual é a probabilidade de
que
(a) sejam necessárias exatamente 5 retiradas?
(b) sejam necessárias no máximo 5 retiradas?
(c) sejam necessárias no mı́nimo duas retiradas e no máximo quatro retira-
das?

Exerćıcio 3.5.6. Um comprador de componentes elétricos os compra em
lotes de 10. É sua poĺıtica inspecionar 3 componentes de um lote aleatori-
amente e aceitar o lote se todos os 3 itens inspecionados não apresentarem
defeito. Se 30 % dos lotes têm 4 componentes defeituosos e 70 % têm apenas
1 componente defeituoso, qual é a probabilidade de um lote ser rejeitado pelo
comprador?


