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Princípio Fundamental da Contagem 

O Princípio Fundamental da Contagem é a estrutura básica da Análise Combinatória. É 

através dela que desenvolvemos técnicas/métodos para resolver de problemas de contagem. 

Esse conteúdo está ligado às diferentes possibilidades de um determinado evento ocorrer, como 

por exemplo, está ligado às diferentes maneiras que podemos organizar as pessoas em uma fila, 

em um carro, ou até mesmo o número de placas de automóveis que podemos formar com letras 

e algarismos, entre diversas outras situações.  

Exemplo 

1) Uma lanchonete serve 3 tipos de sanduiches e quatro tipos de refrigerantes. Calcule o 

número de modos distintos de uma pessoa fazer um lanche constituído de um sanduíche e um 

refrigerante. 

 

Resolução: Vamos pensar em como podemos fazer a escolha de um sanduiche para os 

refrigerantes que temos disponíveis: para cada sanduíche teremos que escolher 1 refrigerante 

dentre os 4 diferentes, então temos, 4 possibilidades de escolha de refrigerante para o sanduiche 

1, 4 possibilidades de escolha de refrigerante para o sanduiche 2 e 4 possibilidades de escolha 

de refrigerante para o sanduiche 3. Podemos representar as escolhas feitas como na figura 

abaixo:

 

 

Podemos usar dois raciocínios para a questão: a primeira maneira é somar todos os casos da 

figura acima, dando um total de 12 possibilidades. A segunda maneira é pensar da seguinte 

forma: teremos 3 possibilidades de escolha do sanduiche e 4 possibilidades de escolha do 

refrigerante, então teremos 3 x 4 = 12 possibilidades de escolha.  

Para desenvolver esse último raciocínio utilizamos o Principio Multiplicativo, que serve 

quando temos que separar o problema em condições, usando o adjunto adnominal aditivo “e”.  

Definição: Se um evento A pode ocorrer de k possíveis maneiras diferentes e, se para cada uma 

dessas k maneiras possíveis de A ocorrer, um outro evento B pode também ocorrer de n 
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possíveis maneiras diferentes, então o nº de maneiras de ocorrer o evento A e B ocorrerem é: 

k.n 

Exemplo 2 

No bar da esquina da cada de Sofia há 6 doces distintos e 4 salgados distintos. Suponha que 

Sofia só pretenda comer um dos dois, quantos possíveis pedidos Sofia poderá fazer, dadas essas 

condições?  

Como a escolha de Sofia é ou um doce ou um salgado, então ela poderá escolher um tipo de 

doce dentre os 6 (ou doce 1, ou doce 2, ou doce 3, ou doce 4 ou doce 5, ou doce 6) que há no 

bar ou 1 tipo de salgado dentre os 4 que há no bar (ou salgado 1, ou salgado 2, ou salgado 3). 

Portanto, Sofia pode fazer 10 pedidos diferentes.  

Para desenvolver esse raciocínio utilizamos o Principio Aditivo, que serve quando temos 

diferentes escolhas para se fazer, usando o adjunto adnominal aditivo “ou”.  

Definição: Se A e B são dois conjuntos disjuntos (ou seja, conjuntos sem elementos em 

comum). Sendo A com k elementos e B com n elementos, o conjunto A e B possui k + n 

elementos. 

Bibliografia: Santos, J. Plínio O. Introdução à análise combinatória / J. Plínio O. Santos - 3ª 

ediçãoo SP: Unicamp, 2002. 


