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8. Cálculo combinatório 
 
 
“Com o cálculo combinatório podemos contar diferentes modos de agrupar certos 

objectos ou de percorrer determinados caminhos, usando maneiras sistemáticas de 

proceder. ... Em teoria de probabilidades trabalhamos com frequência com 

espaços de resultados S com um número finito de elementos os quais podem ser 

considerados como tendo igual possibilidade de se observar. Em tais situações 

estamos em condições de usar a definição clássica de Laplace, para atribuição de 

probabilidades aos acontecimentos associados ao espaço de resultados S. O 

cálculo da probabilidade de qualquer acontecimento A do espaço de 

acontecimentos passa assim pela enumeração de todos os casos (resultados 

elementares) favoráveis à realização desse acontecimento.” (Graça Martins et al., 

1999). 

 

8.1 Cardinal de um conjunto 
Determina-se o cardinal de um conjunto através das 
funções CONTAR [COUNT] e CONTAR.SE 
[COUNTIF]. 

 
 
CONTAR(sequência de números ou endereços de célula) 
 
Esta função calcula o número de células com valores, dentro de um 

determinado conjunto, que não estejam em branco. 

 
CONTAR.SE(sequência de números ou endereços de célula; 
critérios de selecção ou endereço de célula contendo critérios) 
 
Esta função calcula o número de células que não estejam em branco e que 

obedeçam a um determinado critério. 

 

 
 
 
 
 

Cardinal de um conjunto A (#A) –
número de elementos de do conjunto 
A. #A lê-se “cardinal de A” 

Exemplo 8.1 (Ferreira 

Neves., 2000)  

A Luísa tem no bolso dois 

berlindes verdes, três 

berlindes azuis, e um 

berlinde amarelo. 

Calcule a probabilidade da 

Luísa tirar ao acaso um 

berlinde verde. 
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8.2. Factorial 

 
( ) ( ) ( ) 1233n2n1nn!n ××××−×−×−×= K  

 
Por convenção: 

1!1 =  e 1!0 =  
 
Determina-se o factorial de um número 

através da função FACTORIAL 

[FACTORIAL]. 

 
FACTORIAL(número ou endereço 

de célula) 

 
 
 
Se se considerar que todos os elementos pertencem a um só conjunto, podem-se 

usar técnicas de contagem designadas por Arranjos e Combinações – os arranjos 

para problemas em que a ordem é importante e as combinações para aqueles em 

que esta não interessa. 

 
8.3.Arranjos 
  
 
 
Arranjos sem repetição 
 
 
Representam-se por nAp e lê-se: “arranjos de n elementos, p a p”. 

( ) ( ) ( ) ( ) pn  ,
!pn

!n
1pn2n1nnAp

n ≥
−

=+−××−×−×= K  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factorial – Chama-se factorial de um 
número natural n, maior ou igual a 1 ao 
produto dos n primeiros números 
naturais. Representa-se por n! 

Arranjos – Qualquer sequência de p
elementos formada por n elementos de 
um conjunto, podendo, ou não, haver 
repetição. 

Exemplo 8.2 (adaptado do 

Exame Nacional, 2º fase, 2001) 

Uma turma do 12º ano é 

constituída por 25 alunos. 

Nessa turma, vai ser escolhida 

uma comissão para organizar 

uma viagem de finalistas. 

Sabendo que a comissão será 

formada por 3 pessoas, um 

presidente, um tesoureiro e um 

secretário, quantas comissões 

distintas poderão ser formadas? 
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Arranjos com repetição 
 
Representam-se por nA’p e lê-se: “arranjos com repetição de n 

elementos, p a p”. 

p
p

n nA =′  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

8.4. Permutações 
 
Se, num conjunto com n elementos, se pretender formar sequências, sem 

repetições de elementos, com todos os n elementos, calcula-se Pn e 

lê-se: “permutações de n elementos”. 

 

n
n

n A  !nP ==  
 
 
 
 
 
 
 
 
8.5. Combinações 

 

Se pretender formar sequências com p elementos, de entre os n 

elementos de um conjunto, onde a ordem pela qual os elementos são 

dispostos não é relevante, para quantificar os número de sequências 

possíveis utilizam-se combinações, nCp ou 







p
n

 e lê-se: “combinações de 

n elementos p a p”. 

 

( ) np  ,
!pn!p

!n
P

A

p
n

C
p

p
n

p
n ≤

−⋅
==








=  

Exemplo 8.5  

No Totoloto existem 49 

bolas, numeradas de 1 a 

49. Todas as semanas 

são extraídas seis bolas 

que ditam a sequência 

premiada. 

Quantas sequências 

diferentes podem ser 

obtidas? 

Exemplo 8.4  

Num stand de automóveis, o 

director pretende alinhar na 

montra os seis novos 

modelos da marca que 

comercializa. 

De quantas formas  

diferentes podem os carros 

ser apresentados? 

Exemplo 8.3  

No Totobola, uma aposta 

simples consiste na 

marcação de 14 cruzes, uma 

para cada um dos 14 jogos a 

realizar. Para cada jogo, 

pode-se assinalar 1, X ou 2. 

Quantas apostas simples 

diferentes podem ser 

jogadas? 
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Determinam-se as combinações através da função 

COMBIN [COMBIN]. 

 
COMBIN(número ou endereço de célula - n; 

número ou endereço de célula - p) 




