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I. Dados de Identificação  

Data:  

12/05/2021 

 

Carga horária:  

2 horas/aula - 1h30min 

Bolsista(s) responsável(eis):  

Andrieli Lopes Machado 

 

Título da atividade:  

Utilização de recurso online envolvendo questões sobre 

arranjos e combinações 

II. Tema 

Matemática Combinatória 

III. Objetivos  

Objetivo Geral: Desenvolver habilidades relacionadas aos agrupamentos dentro da Análise 

Combinatória. 

Objetivos específicos:  

- Definir os agrupamentos denominados Arranjos e Combinações, enfatizando suas semelhanças 

e diferenças; 

- Aplicar os conhecimentos construídos em situações-problemas. 

- Apresentar exercícios para os alunos através do Google Forms. 

 



IV. Conteúdos 

Arranjos e combinações simples. 

V. Desenvolvimento do tema e os procedimentos de ensino. 

Como os alunos já têm contato com a ferramenta do Google Forms, a ideia inicial é explicar como 

será a dinâmica da nossa atividade e o tempo que terão para resolver cada uma das questões 

propostas.  

Na medida que o aluno marca a resposta certa da questão, ele avança para o próximo nível; mas 

quando o estudante assinala uma opção incorreta, a expressão “game over” surge na tela, voltando 

para a mesma questão. 

O que é Google Forms? 

O Google Forms é um serviço gratuito para criar formulários online. Nele, o usuário pode produzir 

pesquisas de múltipla escolha, fazer questões discursivas, solicitar avaliações em escala numérica, 

dentre outras opções. A ferramenta é ideal para quem precisa solicitar feedback sobre algo, 

organizar inscrições para eventos, convites ou pedir avaliações. 

 

https://forms.gle/5cGxyPuxFKZ4gEZaA  

Atividades propostas 

1) Nathalia deseja viajar e levar 5 pares de sapatos, sabendo que ela possui em seu guarda-

roupa 12 pares, de quantas maneiras diferentes Nathalia poderá escolher 5 pares de sapatos 

para a sua viagem? 

A) 790 combinações 

B) 791 combinações 

C) 792 combinações 

D) 793 combinações 

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/google-forms.html
https://forms.gle/5cGxyPuxFKZ4gEZaA


2) Em uma competição de Dama existem 8 jogadores. De quantas formas diferentes poderá              

ser formado o pódio ( primeiro, segundo e terceiro lugar)? 

A) 36 formas 

B) 136 formas 

C) 236 formas 

D) 336 formas 

3) Numa competição de programação, participam 10 programadores. A premiação é feita aos 

dois primeiros colocados. De quantas maneiras a premiação pode ocorrer? 

A) 10 maneiras 

B) 12 maneiras 

C) 90 maneiras 

D) 120 maneiras 

4) Uma família é composta por seis pessoas (pai, mãe e quatro filhos) que nasceram em 

meses diferentes do ano. Calcule as sequências dos possíveis meses de nascimento dos 

membros dessa família.  

A) 660.000 sequências possíveis 

B) 550.000 sequências possíveis 

C) 555.280 sequências possíveis 

D) 665.280 sequências possíveis    

VI. Recursos didáticos utilizados  

Computador e celular. 

VII. Avaliação 

A avaliação é feita no decorrer da aula com a participação dos alunos na atividade proposta a eles.  

VIII. Referências 

https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2018/07/google-forms-o-que-e-e-como-usar-o-

app-de-formularios-online.ghtml 

http://www.ceesplanada.com.br/08e13-04-2ano.pdf 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-arranjo-

simples.htm 

https://querobolsa.com.br/enem/matematica/arranjo  

 


