
 

 

 

Recuperação do 3° Bimestre – Matemática – Prof. Leandro 

Conteúdo: 
Capítulo 7: Fatorial de um número. Permutação simples e com repetições. Arranjo e 

combinação. 

 

Lista de exercícios 

1. (ENEM) O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma 

brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos; um dos 

personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é 

adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi 

escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. 

As respostas devem ser sempre distintas das anteriores, e um mesmo aluno não pode ser sorteado 

mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é 

encerrada. 

O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há: 

A) 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. 

B) 20 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. 

C) 119 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. 

D) 260 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. 

E) 270 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. 

2. (FUVEST – SP) Maria deve criar uma senha de 4 dígitos para sua conta bancária. Nessa senha, 

somente os algarismos 1, 2, 3, 4, e 5, podem ser usados e um mesmo algarismo pode aparecer mais 

de uma vez. Contudo, supersticiosa, 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? 

A) 551   B) 552   C) 553   D) 554   E) 555 
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3. (VUNESP – SP) Um turista, em viagem de féria pela Europa, observou pelo mapa que, para ir da 

cidade A à cidade B, havia três rodovias e duas ferrovias e que, para ir de B até uma outra cidade, C, 

havia duas rodovias e duas ferrovias. Determine o número de percursos diferentes que o turista pode 

fazer para ir de A até C, passando pela cidade B e utilizando rodovia e trem obrigatoriamente, mas 

em qualquer ordem. 

4. (UFF – RJ) Diogo precisa que sua mulher, Cristina, retire dinheiro do caixa eletrônico e manda 

entregar-lhe o cartão magnético, acreditando que ela saiba qual é a senha. Cristina, entretanto, 

recorda que a senha, composta de seis algarismos distintos, começa por 75; lembra ainda, que o 

último algarismo da senha é ímpar. Determine o tempo máximo necessário para Cristina descobrir a 

senha da conta de Diogo, caso e gaste 10 segundos no teste de cada uma das possíveis senhas. 

A) 1 hora e 45 minutos.   B) 15 minutos.   C) 105 segundos. 

D) 2 horas e 50 minutos.   E) 5 horas. 

 

5. (ENEM) – No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato 

constituídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando 

desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde e 

amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem (casa, 

palmeira e fundo), conforme a figura. 

O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza; a casa, nas cores azul, verde ou amarela; e a 

palmeira, nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da 

palmeira, por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a 

paisagem é 

A) 6   B) 7   C) 8   D) 9   E) 10 

6. Resolva a seguinte equação 
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7. Considere a palavra FELINO. 

A) Quantos são os anagramas dessa palavra?  B) Quantos começam com a letra N? 

C) Quantos terminam por vogal? D) Quantos apresentam as letras ELI juntas nessa ordem? 

E) Quantas apresentam as letras ELI juntas e em qualquer ordem? 



8. Um estudante tem 10 livros distintos, sendo cinco de Matemática, três de Geografia e dois de 

História. De quantos modos podemos arrumar esses livros na estante, se desejamos que os livros de 

um mesmo assunto permaneçam juntos? 

9. (ESPCEX) – A equipe de professores de uma escola possui um banco de questões de matemática 

composto de 5 questões sobre parábolas, 4 sobre circunferências e 4 sobre retas. De quantas maneiras 

distintas a equipe pode montar uma prova com 8 questões, sendo 3 de parábolas, 2 de circunferências 

e 3 de retas? 

A) 80    B) 96   C) 240   D) 640   E) 1280 

10. (FGV) – O número de permutações da palavra ECONOMIA que não começam nem terminam 

com a letra O e: 

A) 9 400   B) 9 600  C) 9 800  D) 10 200  E) 10 800 

11. (VUNESP-2010) A figura mostra a planta de um bairro de uma 

cidade. Uma pessoa quer caminhar do ponto A ao ponto B por um 

dos percursos mais curtos. Assim, ela caminhará sempre nos 

sentidos “de baixo para cima” ou “da esquerda para a direita”. O 

número de percursos diferentes que essa pessoa poderá fazer de A 

até B é: 

A) 95 040   B) 40 635  C) 924   D) 792   E) 35 

12. (Mack-2007) Em uma sala de aula há 25 alunos, quatro deles considerados gênios. O número de 

grupos, com três alunos, que pode ser formado, incluindo pelo menos um dos gênios, é: 

A) 580   B) 1200  C) 970   D) 1050  E) 780 

13. Considere todos os números formados por 6 algarismos distintos obtidos permutando-se, de todas 

as formas possíveis, os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

A) Determine quantos números e possível formar e quantos números se iniciam com o algarismo 1. 

B) Escrevendo-se esses números em ordem crescente, determine qual posição ocupa o número 

512346 e que número ocupa a 242ª posição. 

14. Sobre uma circunferência são marcados 7 pontos distintos. Quantos triângulos distintos podem 

ser formados, com vértices nestes 7 pontos? 

 



15. Um químico possui 10 (dez) tipos de substâncias. De quantos modos possíveis poderá associar 6 

(seis) dessas substâncias se, entre as dez, duas somente não podem ser juntadas porque produzem 

mistura explosiva? 

16. (FATEC-2006) Considere que todas as n pessoas que estavam em uma festa trocaram apertos de 

mão entre si uma única vez, num total de 990 cumprimentos. Determine o numero mínimo de 

pessoas que podem estar nessa festa. 

17. Um apreciador deseja adquirir, para sua adega, 10 garrafas de vinho de um lote constituído por 4 

garrafas da Espanha, 5 garrafas da Itália e 6 garrafas da França, todas de diferentes marcas. 

a) De quantas maneiras é possível escolher 10 garrafas desse lote? 

b) De quantas maneiras é possível escolher 10 garrafas do lote, sendo 2 garrafas da Espanha, 4 da 

Itália e 4 da França? 

18. A turma de uma sala de n alunos resolve formar uma comissão de três pessoas para tratar de um 

assunto delicado com um professor. 

a) Explicite, em termos de n, o número de comissões possíveis de serem formadas com estes alunos. 

b) Determine o número de comissões possíveis, se o professor exigir a participação na comissão de 

um determinado aluno da sala, por esse ser o representante da classe. 

19. Seis pessoas, entre elas João e Pedro, vão ao cinema. Existem seis lugares vagos, alinhados e 

consecutivos. O número de maneiras distintas como as seis podem sentar-se sem que João e Pedro 

fiquem juntos é: 

A) 720   B) 600   C) 480   D) 240   E) 120 

20. Dez rapazes, em férias no litoral, estão organizando um torneio de voleibol de praia. Cinco deles 

são selecionados para escolher os parceiros e capitanear as cinco equipes a serem formadas, cada 

uma com dois jogadores. 

a) Nessas condições, quantas possibilidades de formação de equipes eles têm? 

b) Uma vez formadas as cinco equipes, quantas partidas se realizarão, se cada uma das equipes 

deverá enfrentar todas as outras uma única vez? 

 

 

 



GABARITO: 

 

1. A   2. A   3. 10 percursos   4. A 

 

5. B  6. 4n   7. A) 720 B) 120  C) 360  D) 24  E) 

144 

8. 8640 modos  9. C   10. E   11. D   12. C 

13. A) 720 números; 120 começam por 1   B) 481ª posição; 312465 

14. 35 triângulos   15. 140 substâncias   16. 45 pessoas 

17. A) 3003 maneiras  B) 450 maneiras 

18. A) 
   

6

21  nnn
  B) 

   
2

21  nn
  19. C   

20. A) 15120  B) 10 

 

 

 

 

 

Recuperação do 3° Bimestre – Matemática Zabeu 

Conteúdo: 

 3º Bimestre – Pirâmides e Cones 
 
 

 

Lista de exercícios 

1) (Ufsm) Um técnico agrícola utiliza um pluviômetro na forma de pirâmide quadrangular, 

para verificar o índice pluviométrico de uma certa região. A água, depois de recolhida, é 

colocada num cubo de 10 cm de aresta. Se, na pirâmide, a água atinge uma altura de 8 cm 

e forma uma pequena pirâmide de 10 cm de apótema lateral, então a altura atingida pela 

água no cubo é de  
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a) 2,24 cm        b) 2,84 cm        c) 3,84 cm           d) 4,24 cm            e) 6,72 cm 

 

2) (Ufc) Um cone circular reto e uma pirâmide de base quadrada têm a mesma altura e o 

mesmo volume. Se r é a medida do raio da base do cone, e b é a medida do lado da base 

da pirâmide, então o quociente b/r é igual a:  

a) 1/3                b) 1                  c) √𝜋                  d) 𝜋                       e) 2𝜋 

 

 

3) (Fuvest – SP) Um cone circular reto está inscrito em um paralelepípedo reto 
retângulo, de base quadrada, como mostra a figura. 
A razão b/a entre as dimensões do paralelepípedo é 3/2 e o volume do cone é 
𝜋. Determine o comprimento g da geratriz do cone. 
 

 

 

 

4) Um cone possui diâmetro da base medindo 24 cm, geratriz 20 cm e altura igual a 16 cm. 

Determine sua área total e seu volume. 

 

5) (Unesp) A figura representa uma pirâmide com vértice num ponto E. A base é um 
retângulo ABCD e a face EAB é um triângulo retângulo com o ângulo reto no vértice A. A 
pirâmide apresenta-se cortada por um plano paralelo à base, na altura H. Esse plano divide 
a pirâmide em dois sólidos: uma pirâmide EA'B'C'D' e um tronco de pirâmide de altura H. 
Sabendo-se que H=4cm, AB=6cm, BC=3cm e a altura h=AE=6cm, determine o volume da 
pirâmide EA'B'C'D'. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6) O volume de uma pirâmide triangular regular é 27 m³. Calcule a aresta da base, sabendo 

que a altura é igual ao semiperímetro da base. 

 

7) (G1) Um faraó projetou uma pirâmide de 100m de altura, cuja base é um quadrado de 

lado 100 m, dentro da qual estaria seu túmulo. Para edificar 1000m³ a mão de obra escrava 

gastava, em média, 72 dias. Nessas condições, o tempo necessário, em anos, para a 

construção dessa pirâmide foi, aproximadamente, 



 

8) (Uel) Considere o cubo de aresta 3 cm e vértices ABCDEFG. Considere 

o ponto P situado no prolongamento da aresta EA de modo que PA = 5 

cm, como está estabelecido na figura.  

A maior e a menor aresta lateral da pirâmide PEFGH medem, 

respectivamente: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

9) A superfície lateral planificada de um cone de revolução é um setor circular de 120°. Se 
a medida da geratriz é de 9 cm, o volume desse cone mede: 

 
10) (UFAL) Um recipiente na forma de um cilindro reto, com 

raio da base 1 m e altura 5 m, está completamente cheio 
de água. A água é despejada em dois cones invertidos, 
ligados por um duto, de volume desprezível, como 
ilustrado a seguir. Se os cones têm altura 6 m e raios das 
bases 4 m (o da esquerda) e 2 m (o da direita), como 
ilustrado na figura, calcule a altura da água nos cones. 

 

 

 

1) C 

2) C 

3) √10 

4) A = 384π e V = 768π 

5) V = 4/3 cm³ 

6) L = 6√3 

7) 66 

8) √82 cm e 8 cm 

9) V = 18π√2 

10) 0,75 m 

 


