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PÁGINA 1 

Para cada resposta, identifique o item. Apresente as suas respostas de forma legível. No caso dos itens de 
resposta aberta apresente todos os cálculos que tiver de efetuar e todas as justificações necessárias. Quando 
não for pedida aproximação apresente sempre o valor exato. Risque o que pretende que não seja classificado. 
Apresente apenas uma resposta para cada item. As cotações dos itens encontram-se no final. Nos itens de 
escolha múltipla, selecione apenas a opção correta. Identifique a versão da prova na folha de resposta. 

GRUPO 1 

 

1. O 21º e o 22º elementos de uma certa linha do triângulo de Pascal são iguais.   

Qual é o quinto elemento da linha seguinte? 

 

(A) 101 270 (B) 111 930 (C) 123 410 (D) 148 995 

 

2. Um jornal desportivo apresenta o historial de cada equipa participante no campeonato nacional 

de futebol através de um registo do tipo VVEDDEV…, em que V significa vitoria num jogo, E 

significa empate e D significa derrota. 

No final da primeira volta do campeonato, a equipa lider disputou 17 jogos. Sabendo que ganhou 

12 desses jogos, perdeu 2 e empatou 3, a quantos registos diferentes pode dar origem o historial 

desta equipa? 

(A) 𝐶12 
17 × 𝐶2 × 𝐶3 

17
 

17  (B) 𝐶2 
17 × 𝐶3 

15  

(C) 𝐴12 
17 × 𝐶2 × 3! 

5  (D) 𝐶12 
17 + 𝐶2 

15  

 

3. Os códigos de um certo cofre consiste numa sequência de seis algarismos como, por exemplo, 

034569 ou 103356. O João vai comprar um cofre e pede que o codigo satisfaça as seguintes 

condições: 

▪ Tenha exatamente quatro algarismos 1; 

▪ Os restantes dois algarismos sejam diferentes; 

▪ A soma de todos do seis algarismos seja um número par. 

Quantos códigos diferentes existem satisfazendo estas condições? 

 

(A) 192 (B) 384 (C) 480 (D) 504 
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PÁGINA 2 

GRUPO 2 

 

1. Sejam 𝐴 e 𝐵 dois conjuntos tais que 𝐴 ⊂ 𝑈 e 𝐵 ⊂ 𝑈. Mostra que:  �̅� ∪ (𝐴 ∩ 𝐵)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐴\𝐵. 

 

2. Considera, para 𝑥 > 0, o desenvolvimento pelo binómio de Newton de (√𝑥 −
2

𝑥
)

9

. 

Indica a ordem e o coeficiente do termo de grau 3, caso exista. 

 
3. Um código é formado por sete carateres dos quais quatro têm de ser algarismos e três têm de ser 

vogais. Quantos códigos diferentes é possível formar, tais que: 
 

3.1. As vogais fiquem nos lugares centrais e os algarismos sejam todos diferentes e impares. 

3.2. Os carateres são todos diferentes entre si, sendo os iniciais e finais algarismos e as 

vogais estarem juntas? 

3.3. Existam exatamente dois algarismos iguais a 3? 

 

4. Num jantar entre antigos alunos de uma escola, encontram-se alguns rapazes e algumas raparigas. 

Quando chegam ao restaurante, todos se cumprimentam: 

▪ Os rapazes cumprimentam-se entre si com um aperto de mão; 

▪ As raparigas cumprimentam-se entre si com um beijo; 

▪ Os rapazes cumprimentam cada rapariga com um beijo. 

Foram dados 45 apertos de mão e 108 beijos. 

Quantos rapazes e quantas raparigas estiveram neste jantar? 

Considerando que o número de rapazes é 𝑥 e o número de raparigas é 𝑦, este problema pode 

ser equacionado corretamente da seguinte forma: 𝐶2 
𝑥 = 45 ∧  𝐶2 + 𝑥𝑦 

𝑦 = 108. 

Explica o significado da expressão e determina a solução do problema.    

 

 

 

 

 

 

 Cotação (em pontos) 

1. 2.  3. 1. 2. 3.1. 3.2 3.3. 4.  

16 16 16 28 30 18 20 24 32 200 
 

1.  
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