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Um auditório em forma de um salão circular dispõe de 6 portas, que podem ser

utilizadas tanto como entrada ou para saída do salão. De quantos modos

distintos uma pessoa que se encontra fora do auditório pode entrar e sair do

mesmo, utilizando como porta de saída uma porta diferente da que utilizou

para entrar?

a) 6

b) 5

c) 12

d) 30

e) 36
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A escrita Braile para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caractere é um conjunto

de 6 pontos dispostos em forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca em relação

aos demais.

Por exemplo, a letra A é representada pela figura ao lado.

O número total de caracteres que podem ser representados

no sistema Braile é

a) 12

b) 31

c) 36

d) 63

e) 720
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O código de barras, contido na maior parte dos produtos industrializados, consiste num

conjunto de várias barras que podem estar preenchidas com cor escura ou não. Quando um

leitor óptico passa sobre essas barras, a leitura de uma barra clara é convertida no número

0 e a de uma barra escura, no número 1. Observe a seguir um exemplo simplificado de um

código em um sistema de código com 20 barras.

Se o leitor óptico for passado da esquerda para a

direita irá ler: 01011010111010110001

Se o leitor óptico for passado da direita para a

esquerda irá ler: 10001101011101011010

5



No sistema de código de barras, para se organizar o processo de leitura óptica de cada

código, deve-se levar em consideração que alguns códigos podem ter leitura da esquerda

para a direita igual à da direita para a esquerda, como o código 00000000111100000000, no

sistema descrito acima.

Em um sistema de códigos que utilize apenas cinco barras, a quantidade de códigos com

leitura da esquerda para a direita igual à da direita para a esquerda, desconsiderando-se

todas as barras claras ou todas as escuras, é

a) 14.

b) 12.

c) 8.

d) 6.

e) 4.
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