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4.  Análise Combinatória
Neste capítulo você verá as técnicas dos Arranjos, 

das Combinações e saberá quando usar cada uma.

Definição
A análise combinatória é utilizada para descobrir 

o número de maneiras possíveis de realizar deter-
minado evento, sem que seja necessário demonstrar 
todas essas maneiras.

Ex�: Quantos são os pares formados pelo lança-
mento de dois “dados” simultaneamente?
No primeiro dado, temos 6 possibilidades – do 1 
ao 6 – e, no segundo dado, também temos 6 pos-
sibilidades – do 1 ao 6. Juntando todos os pares 
formados, temos 36 pares (6 . 6 = 36). 
(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6),
(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), 
(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6),
(4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6),
(5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6),
(6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6);
Logo, temos 36 pares.

Não há necessidade de expor todos os pares for-
mados, basta que saibamos quantos pares são.

Imagine se fossem 4 dados e quiséssemos saber 
todas as quadras possíveis, o resultado seria 1296 
quadras. Um número inviável de ser representado. 
Por isso utilizamos a Análise Combinatória.

Para resolver as questões de Análise Combinató-
ria, utilizamos algumas técnicas, que veremos a par-
tir de agora.

Fatorial
Fatorial de um número (natural e maior que 1) é 

a multiplicação desse número pelos seus antecesso-
res em ordem decrescente (até o número 1). 

Considerando um número “n” natural maior 
que 1, definimos o fatorial de “n” (indicado pelo 
símbolo n!) como sendo:

n! = n . (n - 1) . (n - 2) . ... . 4 . 3 . 2 . 1; para n ≥ 2

Ex�: 4! = 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 24
6! = 6 ⋅ 5 ⋅ 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 720
8! = 8 ⋅ 7 ⋅ 6 ⋅ 5 ⋅ 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 40320
Observe que:
6! = 6 ⋅ 5 ⋅ 4!
8! = 8 ⋅ 7 ⋅ 6!

Para n = 0, teremos: 0! = 1.
Para n = 1, teremos: 1! = 1.

Princípio Fundamental da Contagem 
(PFC)

É uma das técnicas mais importantes e uma das 
mais utilizadas nas questões de Análise Combinatória. 

O PFC é utilizado nas questões em que os ele-
mentos podem ser repetidos ou quando a ordem 
dos elementos fizer diferença no resultado.

FIQUE LIGADO

Esses “elementos” são os dados das questões, os 
valores envolvidos.

Consiste de dois princípios: o multiplicativo e 
o aditivo. A diferença dos dois consiste nos termos 
utilizados durante a resolução das questões.

Multiplicativo: usado sempre que na resolução 
das questões utilizarmos o termo “e”. Como o pró-
prio nome já diz, faremos multiplicações.

Aditivo: usado quando utilizarmos o termo 
“ou”. Aqui realizaremos somas.

Ex�: Quantas senhas são possíveis com os algaris-
mos 1, 3, 5 e 7?
Como nas senhas os algarismos podem ser repeti-
dos, para formar senhas de 3 algarismos temos a 
seguinte possibilidade:
SENHA = Algarismo E Algarismo E Algarismo
Nº de SENHAS = 4 . 4 . 4 (já que são 4 os algaris-
mos que temos na questão, e observe o princípio 
multiplicativo no uso do “e”). Nº de SENHAS = 64.

Arranjo e Combinação

Duas outras técnicas usadas para resolução de 
problemas de análise combinatória, sendo impor-
tante saber quando usa cada uma delas.

Arranjo: usado quando os elementos (envolvi-
dos no cálculo) não podem ser repetidos e quando a 
ordem dos elementos faz diferença no resultado

A fórmula do arranjo é:

= 

Sendo:
n = a todos os elementos do conjunto;
p = os elementos utilizados.
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Ex�: pódio de competição.
Combinação: usado quando os elementos (envol-

vidos no cálculo) não podem ser repetidos e quando a 
ordem dos elementos não faz diferença no resultado.

A fórmula da combinação é:

= 

Sendo:
n = a todos os elementos do conjunto;
p = os elementos utilizados.
Ex�: salada de fruta.

EXERCÍCIOS COMENTADOS

Considerando uma corrida de Fórmula 1 com a partici-
pação de 22 carros e 22 pilotos igualmente competiti-
vos, julgue o item a seguir. 

01. (CESPE) Se sete carros quebrarem durante a 
corrida e seus pilotos forem obrigados a abando-
ná-la antes da bandeirada final, então a quanti-
dade de maneiras diferentes de se formar a dupla 
dos primeiros classificados será inferior a 200.

ERRADO. Para 1º e 2º colocados a ordem faz diferen-
ça no resultado, assim como um mesmo piloto não 
pode ser 1º e 2º ao mesmo tempo, portanto, vamos 
trabalhar com arranjo. Na questão: n = 22 – 7 = 15, e  
p = 2; agora é só aplicar a fórmula.

A questão fala em menos de 200.

02. (CESPE) Considere que seja possível chegar 
a uma pequena cidade por meio de carro, por 
um dos 5 ônibus ou por um dos 2 barcos dis-
poníveis e que, dado o caráter sigiloso de 
uma operação a ser realizada nessa cidade, 
os agentes que participarão dessa operação 
devam chegar à referida cidade de maneira 
independente, em veículos distintos. Em face 
dessa situação, sabendo-se que o órgão de in-
teligência dispõe de apenas um carro e que os 
deslocamentos devem ocorrer no mesmo dia, é 
correto afirmar que o número de maneiras de 
o servidor responsável pela organização das 
viagens escolher os veículos para transporte de 
3 agentes para essa missão é inferior a 50.

ERRADO. De acordo com a questão, temos 8 meios 
de transporte, dos quais queremos utilizar 3. A ordem 
com que esses meios de transporte serão utilizados 
não fazem a menor diferença; como um meio de 
transporte não poderá ser usado por 2 ou mais 
agentes, temos aqui uma questão de combinação.

= 

= 

= 

= 56

A questão traz um número inferior a 50 maneiras de 
organizar a missão.

Permutação

Permutação Simples

Usado quando os elementos (envolvidos no cál-

culo) não podem ser repetidos e quando a ordem 

dos elementos faz diferença no resultado e quando 

são utilizados todos os elementos do conjunto.

Nada mais é do que um caso particular de arran-

jo cujo p = n.

Logo:

Assim, a fórmula da permutação é:

  Pn = n!



149

RA
CI

O
CÍ

N
IO

 L
Ó

G
IC

O

FIQUE LIGADO

As permutações são muito usadas nas questões de 
anagramas.

Anagramas: todas as palavras formadas com todas 
as letras de uma palavra, quer essas novas palavras te-
nham sentido ou não na linguagem comum.

Ex�: Quantos anagramas têm a palavra prova?
A palavra prova tem 5 letras, e nenhuma repeti-
da, sendo assim n = 5, e:
P5 = 5!
P5 = 5 . 4 . 3 . 2 . 1
P5 = 120 anagramas

Permutação com Elementos Repetidos
Na permutação com elementos repetidos, usa-se 

a seguinte fórmula:

Sendo:
n = o número total de elementos do conjunto;
k, y, w = as quantidades de elementos repetidos.
Ex�: Quantos anagramas têm a palavra concurso?
Observe que na palavra CONCURSO existem 
duas letras repetidas, o “C” e o “O”, e cada uma 
duas vezes, portanto n = 8, k = 2 e y = 2, agora:

Resumo: 

ANÁLISE
COMBINATÓRIA

Os elementos 
podem ser 
repetidos?

Princípio 
Fundamental 
da Contagem 

(P.F.C.) 

e = multiplicação  
ou = adição

= 

= 

São utilizados 
todos os ele-

mentos?

PERMUTAÇÃO

Pn = n!

Combinação

Arranjo

A ordem dos 
elementos faz a 

diferença?

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM
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FIQUE LIGADO

Para saber qual das técnicas utilizar basta fazer 
duas, no máximo, três perguntas para a questão, veja:

Os elementos podem ser repetidos?
Se a resposta for sim, deve-se trabalhar com o PFC; 

se a resposta for não, passe para a próxima pergunta;

A ordem dos elementos faz diferença no resul-
tado da questão?

Se a resposta for sim, trabalha-se com arranjo; se a 
resposta for não, trabalha-se com as combinações (to-
das as questões de arranjo podem ser feitas por PFC).

(Opcional): vou utilizar todos os elementos 
para resolver a questão?

Para fazer a 3ª pergunta, depende, se a resposta da 
1ª for não e a 2ª for sim; se a resposta da 3ª for sim, tra-
balha-se com as permutações.

Permutações Circulares e 
Combinações com Repetição
Casos Especiais Dentro da Análise Combinatória
Permutação Circular: usada quando houver gi-

ro horário ou anti-horário.

Pc (n) = (n - 1)!

Sendo:
n = o número total de elementos do conjunto;
Pc = permutação circular.

Combinação com Repetição: usada quando  
p > n ou quando a questão informar que pode haver 
repetição.

= = 

Sendo:
n = o número total de elementos do conjunto;
p = o número de elementos utilizados;
Cr = combinação com repetição.

EXERCÍCIOS COMENTADOS

01. (CESGRANRIO) Uma loja vende barras de choco-
late de diversos sabores. Em uma promoção, era 
possível comprar três barras de chocolate com 
desconto, desde que estas fossem dos sabores

 ao leite, amargo, branco ou com amêndoas, re-
petidos ou não. Assim, um cliente que comprar 
as três barras na promoção poderá escolher os 
sabores de n modos distintos, sendo n igual a:
a) 20
b) 16
c) 12
d) 10
e) 4

RESPOSTA:  A. Note nessa questão que n = 4 (quatro 
sabores de chocolate) e p = 3 (três barras de choco-
late), e a questão informa que os sabores podem ser 
repetidos; então vamos trabalhar com a combinação 
com elementos repetidos, pois a ordem em que as 
barras de chocolate são escolhidas não faz diferença 
para o resultado. Basta aplicar a fórmula:

= = 

= = 

= (simplificando 3!)

= 

= 

02. (CESPE) O jogo de dominó tradicional é jogado 
com 28 peças, igualmente divididas entre 4 jo-
gadores sentados face a face em torno de uma 
mesa retangular. As peças são retangulares e 
possuem uma marcação que as divide em duas 
metades iguais; em cada metade: ou não há 
nada gravado, ou está gravado um determinado 
número de buracos que representam números. 
As metades representam 7 números: 1, 2, 3, 4, 5, 
6 e 0, sendo este último representado por uma 
metade sem marcação. Cada número ocorre 
em 7 peças distintas. Em 7 peças, denominadas 
buchas, o número aparece nas duas metades. 
Existe também uma variação de dominó conhe-
cida como “double nine”, em que as metades re-
presentam os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 
em um total de 55 peças.
(M. Lugo. How to play better dominoes. New York: Sterling 

Publishing Company, 2002 “com adaptações”).

No dominó tradicional, os 4 jogadores podem se 
sentar à mesa de 6 maneiras distintas.

CERTO. Aqui nós temos a ideia dos giros pois, a 
mudança de lugar só ocorre quando 2 ou mais joga-
dores mudam efetivamente de posição.


