
RESPOSTA – Princípio Fundamental da contagem 

Monitores: Juliana e Alexandre 

Exercício 1 

Para resolver esse exercício, devemos levar em consideração os algarismos {0, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 

9}. Para que esse número de três algarismos seja par, ele deve terminar com um dos 

algarismos {0, 2, 6 ou 8} e ainda, para ser divisível por 5 deve ter a terminação em {0 ou 5}. 

Portanto, há 5 possibilidade para a regra de terminação que o exercício propõe {0, 2, 5, 6 ou 

8}. 

Há duas maneiras do resultado ser calculado, primeiramente considerando o número par ou 

divisível por 5 usando o algarismo 0.  

_ _ _ _ _0_ 

Há então possibilidades para que  e  sejam preenchidos. Sabendo que a última posição foi 

ocupada pelo algarismo zero, restaram-se os outros sete algarismos para preencher as 

posições 1 e 2. Isso pode ser calculado como segue: 

 

A outra maneira para o resultado ser calculado é considerar os algarismos {2, 6 e 8} para tornar 

o número par e {5} para torná-lo divisível por 5. Vamos considerar aqui o algarismo 2. 

_ _ _ _2_ 

Há então os algarismos restantes que podem preencher  e . Eles são {0, 3, 5, 6, 7, 8 e 9}, 

totalizando 7 números. É importante notar que se  for preenchido pelo número 0, ele 

deixará de ser um número natural de três algarismo. Portanto  o 0 (zero) não entrará na 

contagem para o preenchimento dessa primeira posição, somente. O cálculo pode ser 

expresso por: 

 

Esse resultado deve ser multiplicado por 4, considerando as possibilidades já citadas para que 

o número seja par ou divisível por 5 {2, 6, 8 ou 5}. 

 

Para o resultado final desse exercício, somaremos os dois resultados obtidos: 

 

 



 

Exercício 2 

Resolução: 

Percebe-se que há seis espaços para serem preenchidos, dado que das letras, deseja-se saber 

as duas vogais distintas e dos algarismos, o último (unidade) já está preenchido com o valor de 

5, como segue: 

_x_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _5_ 

Vogais   Algarismos 

Então, existem cinco vogais {a, e, i, o, u} para ocupar os espaços acima e ainda nove algarismos 

que podem compor a constituição da placa {0, 1, 2, 3 ,4 ,6, 7 ,8 e 9}. 

Para compor as vogais, existem  cinco possibilidades para , consequentemente quatro 

possibilidade para compor . 

Para compor os algarismos, existem nove possibilidades para , consequentemente oito para 

 e sete para . 

O resultado pode ser expresso por: 

 

Ou ainda: 

 

Exercício 3 

Resolução: 

Os números que podem compor os algarismos dessa senha são {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9}. 

_ _ _ _ _ __ _ _ 

Algarismos 

Todos os dez algarismos estão disponíveis para compor , restando nove algarismos para , 

consequentemente oito algarismos para  e ainda sete algarismos para . O resultado pode 

ser expresso da seguinte forma: 

 



Ou ainda: 

 

Sabe-se ainda que para cada tentativa gerada, o computador demora cinco segundos. 

Multiplicando as tentativas (5040) por 5 segundos, tem-se um total de demora de 25200 

segundos. Como o exercício pede esse tempo em horas, basta dividir 25200 por 3600 (total de 

segundos em uma hora), gerando um total de 7 horas. 

Exercício 4 

Resolução: 

Para números de quatro algarismos, pode-se considerar que tem-se quatro posições para 

serem preenchidas, ( ) posição dos milhares , ( ) posição das centenas, ( ) posição das 

dezenas e ( ) posição das unidades. A posição das unidades ( )  só pode ser preenchida 

pelos algarismos {4, 6 e 8}, um de cada vez. Então se escolhermos um deles para compor ( ), 

sobra-se seis algarismos para compor a dezena,  centena e milhar. Escolhe-se por exemplo o 

número 4: 

_ _ _ _ _ __ _ _ 

Algarismos 

Há três posições a serem preenchidas e para elas os algarismos {3, 5, 6, 7, 8 e 9}. O resultado 

pode ser expresso: 

 

Como há ainda as unidades 6 e 8 que tornam o algarismo um número par, deve-se multiplicar 

o resultado anterior por 3 (considerando as três possibilidades 4, 6 e 8). 

 

 

Exercício 5 

Resolução: 

Ao todo são 6 posições que devem ser ocupadas. Tem-se, então: 

 

1ª posição: 1 possibilidade (locomotiva) 

2ª posição: 4 possibilidades (menos o restaurante) 

3ª posição: 4 possibilidades (3 restantes + restaurante) 

4ª posição: 3 possibilidades 

5ª posição: 2 possibilidades 

6ª posição: 1 possibilidades 



 

Desse modo, o número total de possibilidades fica expresso por: 

 

Ou ainda: 

 

Nesse exercício tem-se  4 vagões que podem alterar de posição entre si.  

Então,  

E ainda quatro posições para o vagão do restaurante, resultando em: 

 

Exercício 6 

Resolução: 

Considerando o número 1 na frente tem-se: 

_1_ ___ ___ ___ ___ =  

 

Considerando o número 3 na frente tem-se: 

_3_ ___ ___ ___ ___ =  

 

 

Quando o número 4 aparece por primeiro: 

 

_4_ ___ ___ ___ ___ =  

Seguindo o mesmo raciocínio para o número 6: 

_6_ ___ ___ ___ ___ =  

E por último como número 7: 



_7_ ___ ___ ___ ___ =  

Perceba que foram ao total  formas de montar esse código com cinco 

algarismos. 

Mas o exercício pede em questão a posição do número 74631. 

Para tanto, perceba que esse número é o último a ser formado quando se tem a sequência 

 74_ _ _. Agora basta saber quantas são as combinações que faltam para chegar até a máxima 

(76431). Segue 

_7_ _6_ ___ ___ ___ =  

O resultado final é a subtração  combinações totais menos o complementar do número 

em questão (74631) que é dado por 6. 

 

A posição do valor 76431 é a 114ª. 

 

Exercício 7 

 

Resolução: 

Pode-se perceber que há oito letras para formar o código com cinco letras. {a, b, c, d, e, f, g e 

h}, não esquecendo da restrição em que nenhuma letra pode se repetir. 

Existem cinco posições a serem preenchidas: 

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 

            Letras 

Para a primeira posição há oito letras que podem compor a mesma, restando sete para a 
segunda, seis para a terceira, cinco para a quarta e quatro para a última posição. O resultado 
pode ser expresso por: 

 

Ou ainda: 

 

 

 

 



Exercício 8 

Resolução: 

A escolha das questões de álgebra pode se dar de  maneiras diferentes. A escolha das 

questões de geometria pode se dar de . A escolha das questões de trigonometria pode se 

dar . Portanto o número de provas que esse aluno poderá montar é: 

 

Exercício 9 

Resolução: 

Existem as seguintes possibilidades para a montagem desses anagramas, sabendo que elas 

podem começar e terminar por uma vogal. 

_U_ ___ ___ ___ ___ _E_ 

Ou 

_E_ ___ ___ ___ ___ _U_ 

A permutação pode ser feita nas posições centrais, sendo um total de 4. O resultado pode ser 

expresso por: 

 

Como existem duas possibilidades de ordenação das vogais, deve-se multiplicar o resultado 

anterior por 2, como segue: 

 

 

Exercício 10 a) 

Resolução: 

Trata-se de uma combinação, pois se representarmos cada empresa por uma letra, teremos: 

a, b, c, d, e, f, g é a mesma coisa que b, a, d, c, e, f, g. Então, a combinação em escolher sete 

empresas entre as 10 disponíveis pode ser expressa por: 

 

 

 

 



Exercício 10 b) 

Trata-se também de uma combinação. Considerando que as empresas R e S devem ser 

escolhidas, restou-se 8 empresas para poder compor as outras cinco escolhas. Segue a 

combinação: 

 

 

 

 

 


