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I. Dados de Identificação  

Data:  

28/04/2021 

 

Carga horária:  

2 horas/aula – 1h30min 

Bolsista responsável:  

Etelviane Pereira Souza do 

Prado 

Título da atividade: Introdução ao Princípio da Contagem 

II. Tema 

Matemática Combinatória 

III. Objetivos  

Objetivo Geral: Introduzir os conceitos iniciais da Matemática Combinatória. 

Objetivos específicos: 

- Apresentar diferentes estratégias para resolução de problemas de contagem; 

- Desenvolver habilidades relacionadas à interpretação de situações problemas; 

- Definir o que é o Princípio Fundamental da Contagem. 

 

 

 



IV. Conteúdos 

Princípio Fundamental da Contagem 

V. Desenvolvimento do tema e os procedimentos de ensino. 

O princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, é utilizado 

para encontrar o número de possibilidades para um evento constituído de n etapas. Para isso, as 

etapas devem ser sucessivas e independentes. 

Se a primeira etapa do evento possui x possibilidades e a segunda etapa é constituída de y 

possibilidades, então existem x . y possibilidades. 

Portanto, o princípio fundamental da contagem é a multiplicação das opções dadas para 

determinar o total de possibilidades. 

Temos também o diagrama de árvore ou árvore de possibilidades é útil para analisar a estrutura 

de um problema e visualizar o número de combinações. 

 

Exemplo 1 O kit de uma lanchonete é formado por suco, sanduíche e sobremesa. As opções de 

suco são laranja, morango ou uva; os sanduíches podem ser de frango ou boi e a sobremesa é 

chocolate ou bala. Quantos kits diferentes um cliente pode montar? 

Para resolver essa questão de uma forma mais visual, vamos utilizar um diagrama de árvore: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe que há duas possibilidades de sanduíche, e cada uma delas possui 3 possibilidades de 

suco. Por sua vez, cada uma dessas tem sua possibilidade de sobremesa. 

Ao todo, enxergamos 12 possibilidades! 

 



Contudo, nem sempre teremos espaço e tempo para desenhar as possibilidades, então 

precisamos entender os cálculos que nos permitem fazer essa análise! 

Por isso existe o Princípio Fundamental da Contagem, veja como seria a resolução: 

Foi dito que existem 3 opções de suco, 2 de sanduíche e 2 de sobremesa. Observamos que são 3 

etapas independentes entre si e com um número de opções em cada uma. Por tanto, 

multiplicamos os seguintes fatores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 2 Lucia separou 4 blusas lisas e 2 bermudas em cima da cama para se vestir. Mas não 

tinha certeza de qual camiseta e bermuda utilizaria. Qual o número de trajes diferentes que 

Lucia poderá ter, utilizando uma camiseta e uma bermuda entre as que separaram? 

Uma forma de resolver é utilizar todas as possibilidades, isto é, combinando uma a uma, como 

sugerimos na tabela de duas entradas a seguir: 

 

Pela tabela, podemos dizer que, dispondo de 4 camisetas e de 2 bermudas, o total de 

possibilidades de Lúcia se vestir é igual a 8. Para obter esse resultado sem elaborar a tabela, 

basta calcular o resultado da multiplicação 4 x 2, isto é, multiplicar o número de possibilidades 



que Lúcia tem de escolher uma camiseta pelo número de possibilidades que ela tem de escolher 

uma bermuda. Para cada camiseta que ela escolhe, há duas possibilidades diferentes de escolha 

de bermuda. Na situação apresentada, dizemos que o acontecimento “escolher uma camiseta e 

uma bermuda” é composto de duas etapas. Na primeira etapa deve-se escolher uma camiseta, e 

na segunda, uma bermuda.  

 

Exercícios 

1. Matheus brincava com um dado e notou que também possuía uma moeda em seu bolso. 

Como era um garoto muito esperto e amava matemática, decidiu descobrir quantas 

possibilidades de resultados distintos há ao lançar uma moeda e um dado. Qual foi o número 

corretamente encontrado por ele? 

 

Ao lançarmos uma moeda e um dado temos as seguintes possibilidades: 

Moeda: cara ou coroa (2 possibilidades) 

Dado: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (6 possibilidades) 

Observando o ocorrido, vemos que para cada uma das 2 possibilidades da moeda há outras 6 no 

dado. Portanto, o evento tem duas etapas com 2 possibilidades na primeira e 6 na segunda.  

 

Fazendo 2 x 6 encontramos o total de 12 possibilidades totais! 

 

2. Quantas senhas com 4 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8,e 9? 

 

Como o exercício indica que não ocorrerá repetição nos algarismos que irão compor a senha, 

então teremos a seguinte situação: 

9 opções para o algarismo das unidades; 

8 opções para o algarismo das dezenas, visto que já utilizamos 1 algarismo na unidade e não 

pode repetir; 

7 opções para o algarismo das centenas, pois já utilizamos 1 algarismo na unidade e outro na 

dezena; 

6 opções para o algarismo do milhar, pois temos que tirar os que já usamos anteriormente. 

 

Assim, o número de senhas será dado por: 9.8.7.6 = 3 024 senhas 



3. Quantos números naturais de dois algarismos podemos formar com os algarismos 1,2,3,4,5,6? 

  

 X       = 36 

     Primeiro Dígito       Segundo Dígito 

      (6 Possibilidades)        (6 Possibilidades) 

 

E com os algarismos distintos (diferentes)? 

            6  5 

          X                   

            Primeiro Dígito       Segundo Dígito 

            (6 Possibilidades)        (5 Possibilidades) 

 

4. Em um restaurante, é oferecido o famoso prato feito. Todos os pratos possuem arroz, e o 

cliente pode escolher uma combinação entre 3 possibilidades de carne (bovina, de frango e 

vegetariana), 2 tipos de feijão (caldo ou tropeiro) e 2 tipos de bebida (suco ou refrigerante). De 

quantas maneiras  um cliente pode fazer o pedido? 

 

1ª Etapa 

Escolher a Carne ( Bovina, Frango,Tropeiro) → 3 Opções 

2ª Etapa  

Escolher o Feijão (Caldo ou Tropeiro) → 2 Opções 

3ª Etapa  

Escolher a Bebida (Suco ou Refrigerante) → 2 Opções 

 

Total de Possibilidades : 3.2.2 = 12 Maneiras 

 

VI. Recursos didáticos utilizados  

A apresentação dos exemplos e exercícios será feita pelo Power Point. 

 

VII. Avaliação 

Por ser uma aula de introdução ao assunto, não será feita avaliação. 
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