


Doze times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do
torneio foi escolhido da seguinte forma: primeiro foram sorteados 4 times para compor o
Grupo A. Em seguida, entre os times do Grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o
jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo, e o
segundo seria o time visitante.
A quantidade total de escolhas possíveis para o Grupo A e a quantidade total de escolhas
dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de
a) uma combinação e um arranjo, respectivamente.
b) um arranjo e uma combinação, respectivamente.
c) um arranjo e uma permutação, respectivamente.
d) duas combinações.
e) dois arranjos.
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Nos jogos escolares do sertão, dez equipes disputam um campeonato de
queimado. Cada equipe enfrenta as demais uma única vez.
Quantos jogos compõem esse campeonato de queimado?

a) 10
b) 20
c) 45
d) 50
e) 100
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O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120
candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada
candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e
usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do
computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e, em nenhum
deles, apareceram dígitos pares.
Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número
75.913 é

a) 24. b) 31. c) 32. d) 88. e) 89.
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A capital dos gaúchos, oficialmente fundada em 26 de março de 1772, já foi chamada de
Porto de Viamão. Atualmente, a também capital dos Pampas recebe o nome de PORTO
ALEGRE.
Adicionando o número de anagramas formados com as letras da palavra ALEGRE ao de
anagramas formados com as letras da palavra PORTO em que as consoantes aparecem
juntas, obtemos __________ anagramas.

a) 378
b) 396
c) 738
d) 756
e) 840
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