
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Aluno (a):                                                                                          Nº 

2ª SÉRIE 

Prof. Luan 
Data: 08 / 09 / 2020 

Lista: 

03 

Colégio  Pxs Flamboyant – Fone (62) 3281-1544 – Setor Alto da Glória – Goiânia - Go 

p s
ATIVIDADE: 

 

01. (Ufjf-pism 3 2017)  Para concorrer à eleição a diretor e a vice-diretor de uma escola, há 8  candidatos. O mais 

votado assumirá o cargo de diretor e o segundo mais votado, o de vice-diretor. Quantas são as possibilidades de 
ocupação dos cargos de diretor e vice-diretor dessa escola?  

a) 15     

b) 27     

c) 34     

d) 56     

e) 65     

 
02. (Ueg 2017) Uma comissão será composta pelo presidente, tesoureiro e secretário. Cinco candidatos se 

inscrevem para essa comissão, na qual o mais votado será o presidente, o segundo mais votado o tesoureiro e o 
menos votado o secretário. 
 
Dessa forma, de quantas maneiras possíveis essa comissão poderá ser formada?   

a) 120     

b) 60     

c) 40     

d) 20     

e) 10     

 
03. (Uefs 2017)  Uma estudante ainda tem dúvidas quanto aos quatro últimos dígitos do número do celular de seu 

novo colega, pois não anotou quando ele lhe informou, apesar de saber quais são não se lembra da ordem em que 
eles aparecem. 
 
Nessas condições, pode-se afirmar que o número de possibilidades para a ordem desses quatro dígitos é  

a) 240     

b) 160     

c) 96     

d) 24     

e) 16     

 
04. (Ueg 2016)  Um aluno terá que escrever a palavra PAZ utilizando sua caneta de quatro cores distintas, de tal 
forma que nenhuma letra dessa palavra tenha a mesma cor. O número de maneiras que esse aluno pode escrever 
essa palavra é   
a) 64     
b) 24     
c) 12     
d) 4     
 
05. (Ufsm 2014)  Para cuidar da saúde, muitas pessoas buscam atendimento em cidades maiores onde há centros 
médicos especializados e hospitais mais equipados. Muitas vezes, o transporte até essas cidades é feito por vans 
disponibilizadas pelas prefeituras.  
 
Em uma van com 10 assentos, viajarão 9 passageiros e o motorista. De quantos modos distintos os 9 passageiros 
podem ocupar suas poltronas na van?   
a) 4.032.     
b) 36.288.     
c) 40.320.     
d) 362.880.     
e) 403.200.     
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