
      

 

 

I  Lista de Matemática
 

 

1º) (IFPE) Um rapaz dispõe em seu guarda

pares de sapatos, 2 pares de meia, 2 cintos e

quantas maneiras ele pode se

calça, uma camisa, um par de sapatos, um par de m

a) 400 

b) 200 

c) 100 

d) 50 

e) 21 
 

2º) (UFPE-Adaptada) Formando pares, aleatoriamente, com Joaquim, Pedro, 

Carlos, Maria, Joana e Beatriz, qual 

a) 10 

b) 12 

c) 30 

d) 15 

e) 24 
 

3º) (IFPE) Um engenheiro da Prefeitura da Cidade do Recife recebeu a 

incumbência de fiscalizar seis obras de

os responsáveis de cada obra não “adivinhem” o momento da visita, o

varia a ordem das visitas a essas obras. Quantas ordens distintas o fiscal 

poderá criar, para fazer suas visitas

a) 580 

b) 720 

c) 860 

d) 970 

e) 990 
 

4º) (UFPE) Qual o número de placas de carros que poderiam ser registradas 

(cada uma contendo apenas 3 letras) fazendo uso das letras A, B, C e D?

a) 34   

b) 72   

c) 96    

d) 64   

e) 102 
 

5º) (FGV-SP) Quantos números ímpares de 4 

algarismos num mesmo número, podemos formar com os dígitos

6, 7 e 8? 

a) zero 

b) 7! 

c) 200 

d) 840 

e) 1680 

       

Matemática -  Prof.  Muri lo Ramos

Um rapaz dispõe em seu guarda-roupa de 5 calças, 10

pares de sapatos, 2 pares de meia, 2 cintos e de algumas cuecas. De 

quantas maneiras ele pode se vestir, usando um traje completo, ou seja, uma 

uma camisa, um par de sapatos, um par de meias e um

Formando pares, aleatoriamente, com Joaquim, Pedro, 

Carlos, Maria, Joana e Beatriz, qual o número de possíveis pares

Um engenheiro da Prefeitura da Cidade do Recife recebeu a 

incumbência de fiscalizar seis obras de empresas de engenharia. Para que 

os responsáveis de cada obra não “adivinhem” o momento da visita, o

ordem das visitas a essas obras. Quantas ordens distintas o fiscal 

suas visitas? 

(UFPE) Qual o número de placas de carros que poderiam ser registradas 

(cada uma contendo apenas 3 letras) fazendo uso das letras A, B, C e D?

SP) Quantos números ímpares de 4 algarismos, sem repetir 

algarismos num mesmo número, podemos formar com os dígitos
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roupa de 5 calças, 10 camisas, 2 

de algumas cuecas. De 

vestir, usando um traje completo, ou seja, uma 

eias e um cinto? 

Formando pares, aleatoriamente, com Joaquim, Pedro, 

o número de possíveis pares?  

Um engenheiro da Prefeitura da Cidade do Recife recebeu a 

empresas de engenharia. Para que 

os responsáveis de cada obra não “adivinhem” o momento da visita, o fiscal 

ordem das visitas a essas obras. Quantas ordens distintas o fiscal 

(UFPE) Qual o número de placas de carros que poderiam ser registradas 

(cada uma contendo apenas 3 letras) fazendo uso das letras A, B, C e D? 

algarismos, sem repetir 

algarismos num mesmo número, podemos formar com os dígitos: 1, 2, 3, 4, 5, 


