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Habilidade a ser desenvolvida: 

(EF08MA03) – Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio 

multiplicativo.   

 

Princípio multiplicativo de contagem 

A multiplicação é a base de um raciocínio muito importante em Matemática, chamado princípio multiplicativo. O 

princípio multiplicativo constitui a ferramenta básica para resolver problemas de contagem sem que seja necessário 

enumerar seus elementos (como veremos nos exemplos).  

 

Exemplo 01:  

Amanda foi a uma lanchonete tomar um suco e comer um sanduíche. Pediu o cardápio e verificou que podia escolher 

entre três tipos de suco (laranja, melancia e uva) e dois tipos de sanduíche (simples ou completo). De quantas 

maneiras diferentes Amanda poderá escolher a combinação de um suco e um sanduíche? Para responder a essa 

questão, vamos organizar todas as opções em um diagrama, que é chamado árvore de possibilidades. 

 

 

Cada opção de suco pode ser combinada com cada opção de sanduíche. Como são 3 tipos de suco e 2 tipos de 

sanduíche, fazemos a multiplicação entre elas para encontrar todas as possibilidades possíveis. 

 

 

 



        
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO /SP   

                                                           SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 

 

Portanto, é possível escolher um sanduíche e um suco de 6 maneiras diferentes. 

 

Exemplo 02:  

Em uma sala de aula de 8º ano com 25 alunos, dois alunos serão escolhidos para assumir os cargos de 

representante de sala e de suplente. De quantas maneiras distintas essa dupla poderá ser formada?  

Qualquer um dos 25 alunos da sala pode ser o representante; portanto, temos 25 possibilidades para o cargo de 

representante. Escolhido esse aluno, restam 24 alunos para assumir a posição de suplente. Assim, aplicando o 

princípio multiplicativo, temos: 

 

 

Existem 600 possibilidades de formarmos uma dupla, na qual um dos escolhidos é representante de sala e o outro, 

suplente. E aí, viu como é fácil? 

 

Atividades: 

 

01. Uma sorveteria dispõe de 16 sabores de sorvete que podem ser combinados com 3 caldas diferentes 

(morango, chocolate e caramelo). De quantas maneiras é possível combinar uma bola de sorvete e uma 

calda? 

a) 3    b) 16    c) 48    d) 56  

 

02. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 3, 5, 7 e 8? 

 

a) 30    b) 60    c) 120    d) 24 

03. A senha de acesso a um site é composta de uma letra e 3 números. Qual é o total de senhas diferentes que     

podem ser compostas para o acesso a esse site? 

 a) 26.000   b) 2.600   c) 260    d) 26 
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