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I. Dados de Identificação  

Data: 01/07/2021 

 

Carga horária:  

2 horas/aula - 1h30min 

Bolsista(s) responsável(eis):  

 

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 

Principio 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.  

 

Quando utilizar o princípio fundamental da contagem? 

Existem várias aplicações do princípio fundamental da contagem. Ele pode ser aplicado, por 

exemplo, em várias decisões da informática. Um exemplo são as senhas que exigem o uso de pelo 

menos um símbolo, o que faz com que o número de combinações possíveis seja muito maior, 

deixando o sistema mais seguro. 

Outra aplicação é no estudo das probabilidades. Para calculá-las, precisamos saber a quantidade de 

casos possíveis e a quantidade de casos favoráveis. A contagem dessa quantidade de casos 

possíveis e favoráveis pode ser feita por meio do princípio fundamental da contagem. Esse 

princípio gera também as fórmulas de permutação, combinação e arranjo. 

 

Exemplos 1  

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 

distintas um cliente pode fazer o pedido? 

 



Note que há 12 possibilidades de escolha, mas era possível chegar a esse número realizando a 

simples multiplicação das possibilidades por meio do princípio fundamental da contagem, logo o 

número de combinações de pratos possíveis poderia ser calculado por: 

2 · 3 · 2 = 12. 

Perceba que, quando meu interesse é saber somente o total de possibilidades, realizar a 

multiplicação é muito mais rápido do que construir qualquer esquema para analisar, o que pode ser 

bastante trabalhoso, caso haja mais e mais possibilidades 

 Exemplo 2  

(Enem) Estima-se que haja, no Acre, 209 espécies de mamíferos, distribuídas conforme a tabela 

abaixo. 

 

Deseja-se realizar um estudo comparativo entre três espécies de mamíferos – uma do grupo dos 

Cetáceos, outra do grupo dos Primatas e a terceira dos grupos dos Roedores. O número de 

conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a: 

a) 1320 

b) 2090 

c) 5840 

d) 6600 

e) 7245. 

Resolução: 

Sabemos que há 2 cetáceos, 20 primatas e 33 roedores. Então, pelo princípio fundamental da 

contagem, o número de conjuntos distintos possíveis será: 

2 ·20 ·33 = 1320 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-multiplicacao.htm


 Exercícios 

1. Quantas senhas com 4 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8,e 9? 

1ª maneira: usando o princípio fundamental da contagem. 

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 

  Link do exercícios  https://app.wizer.me/learn/N00LDQ 

 
 

 

https://app.wizer.me/learn/N00LDQ


 

 



 
 

VI. Recursos didáticos utilizados  

Serão utilizados o Power point para apresentação de slides e o Wizer.Me para aplicação dos 

exercícios. 

VII. Avaliação 

A avaliação será feita a partir das respostas dadas pelos estudantes. 

VIII. Referências 

Livros: 

Longen, Adilson. Matemática: padrões e relações. Volume 2. 1ª edição. São Paulo: Editora do 

Brasil, 2016. 

Sites: 

https://maestrovirtuale.com/principio-multiplicativo-contando-tecnicas-e-exemplos/ 

https://www.youtube.com/watch?v=3dm6pq6akQI 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/fatorial-principio-fundamental-da-contagem.htm 

 

 


