
Dicas  
 
Conceitos importantes 
 
- Na parte de lógica o mais importante são as equivalências e negações de  
  proposições 
 
- Na parte de Análise Combinatória, o candidato devem conhecer bem esses 3  
  conceitos 
 
  - Princípio Fundamental da Contagem 
 
  Lembrar da seguinte situação:  Uma pessoa possui 4 calças e 3  
  blusas de cores diferentes. Para saber de quantas maneiras  
  distintas essa pessoa pode se vestir, basta multiplicar o 4  
  (número de calças distintas) pelo 3 (número de blusas distintas).  
  Sendo assim, encontramos o 12 
 
  - Diferença entre Arranjos e Combinações. 
 
  As fórmulas de Arranjos e Combinações são muito parecidas. Ambas  
  Possuem 
 
  n! no numerador e (n – p)! no denominador.  A diferença está na  
  presenção ou não do p! no denominador.  
 
  Para saber se o p! aparece na fórmula dos Arranjos ou das  
  Combinações, basta lembrarmos que: 
 
  Nas Combinações a ordem dos elementos não tem importância.  Já  
  nos Arranjos essa ordem tem importância.   
 
  Quando a ordem tem importância, o número de grupamentos é maior.     
  Para um resultado maior, devemos ter um denominador menor. Logo,  
  podemos concluir que: 
 
  An,p =    n!               Cn,p  =       n!             . 
        (n – p)!                    p! x (n – p)! 
 



Resolução da última prova do BB organizada pela CESGRANRIO. Prova AZUL 
 
26 Uma loja vende barras de chocolate 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, repetidos 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) 4 
(B) 10 
(C) 12 
(D) 16 
(E) 20 

 
Resolução pela simples aplicação da fórmula de Combinações com itens repetidos 

 
C6,3  =    6!      =    6 x 5 x 4  =  20 
        3! X 3!          3 x 2 
 
Resolução usando o conceito básico de Combinações 
 

1ª Situação ---> 3 sabores repetidos:    
 
   Usando o chocolate ao leite como exemplo: 
 
   leite, leite. Leite... 
 
   Como temos 4 sabores diferentes, teremos 4 x 1 = 4 casos possíveis na 1ª  
   Situação. 
 
2ª situação ---> 3 sabores diferentes:     C4,3 = 4 
 
3ª situação ---> 2 sabores iguais e 1 sabor diferente: 
 
   Usando o chocolate ao leite como exemplo: 
 
   leite, leite. amargo 
   leite, leite. branco 
   leite, leite. amêndoas, totalizando 3 casos 
 
   Como temos 4 sabores diferentes, devemos multiplícar os 3 casos encontrados  
   acima por 4. Daí teremos 4 x 3 = 12 casos possíveis na 3ª situação 
 
-  No total temos 4 + 4 + 12 = 20 

 
 
 
 



27 Qual a negação da proposição “Algum funcionário da agência P do Banco do 
Brasil tem menos de 20 anos”? 
 
(A) Todo funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos. 
(B) Não existe funcionário da agência P do Banco do Brasil com 20 anos. 
(C) Nenhum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos. 
(D) Algum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem mais de 20 anos. 
(E) Nem todo funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos. 

 
O candidato deve tomar cuidado pois a proposição do enunciado pode possui 2 
negações.  
 
1ª negação ---> Todo funcionario tem 20 anos ou mais (pelo menos 20 anos) 
 
2ª Solução ---> Nenhum funcionário tem menos de 20 anos  (C) 

 
 
28 João, Pedro, Celso, Raul e Marcos foram aprovados em um concurso. Cada um 
trabalhará em uma unidade diferente da empresa: P, Q, R, S ou T. Considerando 
que João já foi designado para trabalhar na unidade P, de quantos modos 
distintos é possível distribuir os demais aprovados pelas unidades restantes? 

 
(A) 120 
(B) 90 
(C) 48 
(D) 24 
(E) 12 
 
Como existe um candidato que está fixo numa determinada unidades, iremos 
analisar os outros 4 candidatos nas outras 4 unidades.  
 
Na unidade 1 podemos ter 4 candidatos. 
 
Na unidade 2 podemos ter 3 candidatos, pois já colocamos 1 candidato na 
unidade 1 
 
Na unidade 3 podemos ter 2 candidatos, pois já colocamos 1 candidato na 
unidade 1 e 1 candidato na unidade 2. 
 
Na unidade 4 podemos ter apenas 1 candidato, pois já colocamos 1 candidato na 
unidade 1, 1 candidato na unidade 2 e 1 candidato na unidade 3. 
 
Logo, a quantidade de modos distintos que podemos distribuir os 4 candidatos 
nas 4 unidades é igual a 4 x 3 x 2 x 1 = 24    (D) 
 
 
 
 



29 A proposição funcional “Para todo e qualquer valor de n,  tem-se  
6n < n2 + 8” será verdadeira, se n for um número real 
 
(A) menor que 8. 
(B) menor que 4. 
(C) menor que 2. 
(D) maior que 2. 
(E) maior que 3. 
 
n2 – 6n + 8  > 0 
 
Calculando Delta ---> 36 – 32 = 4 
 
n = 6 ± 2   :  n1 = 6 + 2  =  8/2 = 4    :   n2 = 6 - 2  =  4/2  =  2 
      2               2                            2 
 
Ou seja:  n deve ser maior do que 4   OU  menor do que 2  (C) 
 
 
 



30 Uma artesã de bijuterias fabrica um colar de contas no qual utiliza 16 
contas pequenas e duas contas grandes, cujo modelo é apresentado abaixo. 
Os critérios que ela utiliza para montar cada colar são os seguintes: 
 
• as contas pequenas são todas da mesma cor; 
• contas grandes devem ter cores diferentes; 
• se as contas pequenas forem da cor “x”, nenhuma conta grande pode ser da 
cor “x”. 
 
Sabendo-se que a artesã dispõe de contas pequenas brancas,  pretas, azuis e 
laranjas e de contas grandes brancas,   vermelhas, verdes, azuis e rosas, de 
quantos modos distintos  ela pode escolher as cores das contas que irão 
compor  um colar? 
 
(A) 28 
(B) 30 
(C) 32 
(D) 40 
(E) 42 
 
Analisando o enunciado, concluímos que cada colar deve ter 3 cores distintas. 
 
Contas Pequenas --- Branca – preta – azul – laranja 
Contas Grandes  --- brancas – vermelhas – verdes – azuis – rosas 
 
As contas pequenas e as contas grandes possuem 2 cores iguais, que são a 
branca e Azul. 
 
Para cada colar com a conta pequena igual a branca ou azul, temos  
 
C4,2  =     4!    =  4 x 3  =  6 
        2! X 2!       2 
 
Ou seja, podemos ter 6 x 2 = 12 maneiras distintas. 
 
Agora, analisemos quando as cores forem distintas.  
 
As contas pequenas podem ser preta ou laranja.  Cada uma delas combina com as 
5 cores das contas grandes. 
 
C5,2  =   5!     =   5 x 4  =  10 
       2! X 3!        2 
 
 
Ou seja, podemos ter 10 x 2 = 20 maneiras distintas. 
 
Total = 12 + 20 = 32 (C) 
 


