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Princípio Fundamental da Contagem (PFC) 
 
1) Num hospital existem 3 portas de entrada que dão para um saguão 
onde há 4 elevadores. Um visitante deve se dirigir ao quinto andar 
utilizando-se de um dos elevadores. De quantas maneiras diferentes 
pode fazê-lo ?   
 
2) Os números de telefone de uma certa cidade são compostos por 
7 algarismos. Determine o número máximo de telefones que podem 
ser instalados, sabendo-se que os números não podem começar 
por zero.  

 

3) Uma companhia de móveis tem 10 desenhos para mesas e 4 
desenhos para cadeiras. Quantos pares de desenhos de mesa e 
cadeira pode a companhia formar ?      
       

4) Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados 
usando-se os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 ? 
 
5) Quatro times de futebol (São Paulo, Corinthians, Palmeiras e 
Santos) disputam um torneio. Quantas e quais são as possibilidades 
de classificação para os primeiros lugares? 
 
6) Quantos números naturais de três algarismos distintos podem 
ser representados com os algarismos 2, 3, 4, 7, 8 e 9? 
 
7) Quantos números naturais pares de três algarismos distintos 
podem ser representados com os algarismos 2, 3, 4, 7, 8 e 9? 
 
8) Quantos números naturais de 4 algarismos distintos podem ser 
representados com os algarismos 0, 2, 3, 7, 8 e 9? 
 
9) Em um ginásio de esportes, os lugares destinados aos 
espectadores são separados em 4 setores, com a mesma 
quantidade de cadeiras em cada um: setores azul, laranja, 
amarelo e verde. Em qualquer setor, cada cadeira é identificada 
por uma das 26 letras do alfabeto, seguida de um dos números 
naturais de 1 a 45. O bilhete de ingresso ao ginásio apresenta 
uma sequência com uma cor, uma letra e um número. Assim, por 
exemplo (azul, G, 38), indica: setor azul, fila G, cadeira 38. 
Quantas cadeiras são destinadas aos espectadores, se o total de 
cadeiras é igual ao total de possibilidades de identificação? 

 

GABARITO:
  

1) 12 maneiras. 
 
2) 9 000 000 de telefones. 
 
3) 40 pares. 
 
4) 60 números. 
 
5) 24 maneiras. 
 
6) 120 números. 
 
7) 60 números 
 
8) 300 números. 
 
9) 4 680 cadeiras. 
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