
 

 

Resolução da Atividade Complementar  MAT8_06NUM03 

1) Permutando as posições das letras da palavra LIVRE, quantas e quais são as 
sequências diferentes, podemos formar usando apenas as consoantes da 
palavra?  
 
Solução: 

Como serão usadas as letras consoantes, {L, V, R}, Pelo Princípio Multiplicativo, 
temos:  3 x 2 x 1 = 6. Representando essas sequências em um diagrama de árvore, 
temos: 

 
 
Resposta:Em um diagrama, a extremidade final das ramificações indicam quantos 
agrupamentos foram possíveis fazer, neste caso, 6 sequências, com as consoantes da 
palavra considerada. São eles: { (L, V, R); (L, R, V}; (V, L, R); (V, L, R); (R, L, V); (R, V, L)}. 
 
2) Fazendo um sorteio entre 4 fichas numeradas de 0 a 3 e em seguida 
lançando-se um dado, quais são as possibilidades para o resultado? 
 
Solução: 

Pelo Princípio multiplicativo da contagem, temos: 4 x 6 = 24 possibilidades. Para 
listarmos uma a uma, iremos fazer uso de uma tabela de dupla entrada, note que o 
enunciado pede para primeiro sortear a ficha e depois lançar o dado, há ordem no 
agrupamento que será formado, para este caso, vamos usar uma tabela de dupla 
entrada onde, na primeira coluna constam os números das fichas e na primeira linha 
os números das faces dos dados: 
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Dado→ 
Ficha↓ 

1  2  3  4  5  6 

0  (0,1)  (0,2)  (0,3)  (0,4)  (0,5)  (0,6) 

1  (1,1)  (1,2)  (1,3)  (1,4)  (1,5)  (1,6) 

2  (2,1)  (2,2)  (2,3)  (2,4)  (2,5)  (2,6) 

3  (3,1)  (3,2)  (3,3)  (3,4)  (3,5)  (3,6) 

 
Resposta: Existem 24 possibilidades para os resultados. 
 
3) Desafio:  A mãe de Daniel nasceu em ano ímpar, de um mês ímpar e primo e 
em um dia par. Sabendo que isso não foi antes de 1976 e nem depois de 1982, 
quantas são as possíveis datas para dia de nascimento da mãe de Daniel? 
Solução:  
Há 3 anos ímpares entre 1976 e 1981 ( 1977, 1979 e 1981), 4 meses ímpares e primos 
em um ano ( 3, 5, 7 e 11) e 15 dias pares em qualquer um dos meses considerados ( 2, 
4, 6, 8, …, 30). Pelo princípio multiplicativo da contagem, temos: 3 x 4 x 15 = 180. 
Resposta: Há 180 datas possíveis para o nascimento da mãe de Daniel. 
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