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RESUMO 

O ensino da Análise Combinatória muitas vezes é apresentado aos alunos de forma 

mecanizada, explorando questões em que a resolução é feita com aplicação de fórmulas. Os 

Princípios Aditivo e Multiplicativo são poucos explorados ou utilizados meramente como 

introdução a este conteúdo e é lecionado por meio de regras e “dicas”. Este trabalho visa 

promover uma comparação e esclarecimento acerca destes princípios através método de Polya 

(1995) de resolução de problemas. Apresentamos ao aluno uma ficha de atividades contendo 

questões cujo nível de dificuldade aumenta gradativamente enquanto o professor, com o Guia 

de Aula do Professor, explica e compara os casos onde estes dois princípios da contagem são 

aplicados. Posteriormente, apresentamos uma ficha teste para a verificação de aprendizagem 

para testar os conhecimentos adquiridos pelo aluno. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Combinatória, Princípio Aditivo, Princípio Multiplicativo, Resolução 

de Problemas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho baseia-se na abordagem de Análise Combinatória sem o uso de fórmulas. 

A motivação veio por experiência própria e relatos de alunos e professores que veem a 

Análise Combinatória como uma matéria complicada e constatam que o uso intensivo de 

fórmulas fazem os alunos perderem o interesse pela matéria ou os fazem pensar que 

problemas de contagem sejam demasiados difíceis. Queremos propor uma abordagem de 

maneira não sistematizada e reforçando a real compreensão dos alunos a respeito dos 

Princípios Aditivo e Multiplicativo, usando como ferramenta a resolução de diversos 

problemas sem classificá-los ou reduzi-los a uma simples aplicação de fórmula. Visamos 

principalmente à análise dos enunciados das questões propostas, para só depois verificarmos 

os dados quantitativos que usaremos para solucionar os problemas.  

Segundo Sabo (2007, p.8) [11]:  

 

Algumas vezes, observo professores afirmando que eles próprios não têm esses 

conceitos construídos de forma sólida e significativa, e, por esse motivo, evitam 

abordar o tema ou, optam, apenas, a apresentar aos alunos um processo de aplicação 

de fórmulas prontas, sem justificativas ou explicações. Assim sendo, o aluno 

necessita utilizar-se da memorização para aplicar a fórmula certa na resolução de 

problemas específicos, ou seja, o ensino de Análise Combinatória torna-se tecnicista 

e operacional. Neste contexto, o aluno sente a necessidade de adivinhar a fórmula 

pertinente para encontrar a resposta do problema. Essa atitude pode favorecer o não 

desenvolvimento do raciocínio combinatório como também, a não construção dos 

conceitos desse tema.  

 

Almeida e Ferreira (2009, p.2) [1] complementam afirmando que “é verificável que a 

aprendizagem, muitas vezes, não é alcançada a partir destes métodos. Desta forma, parece 

necessário romper-se com modelos tradicionais e implementar novas propostas.”. 

Assim o ensino da Análise Combinatória deve ser abordado de forma a valorizar o raciocínio 

lógico do aluno. Souza (2008, p.11) [13] argumenta que:  

 

Faz-se necessário então um estudo que explore os conceitos primitivos da Análise 

Combinatória, o Princípio Fundamental da Contagem ou o Princípio Multiplicativo 

e Aditivo, trabalhando de modo intuitivo com o aluno, descrevendo os casos 

possíveis, formando agrupamentos e contando-os, utilizando técnicas de contagem 

com o auxílio da árvore de possibilidades ou tabelas de dupla entrada. 
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Mendonça (2011, p.19) [8] nos diz que “[...] os docentes dispensam a abordagem do 

tema e optam por apresentar algumas situações a partir da apresentação de fórmulas, sem a 

construção de um conhecimento expressivo por parte do aluno”. 

Já as Orientações Educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio, ou PCN+ (2002, p.126) [4] complementa que o aluno precisa: 

 

[...] decidir sobre a forma mais adequada de organizar informações para poder contar 

os casos possíveis e que tal ação não deve ser aprendida como uma lista de fórmulas, 

mas sim como um processo que exige a 

construção de um modelo simplificado e explicativo da situação.  

 

Este trabalho propõe um ensino baseado na resolução de problemas proposto por 

Polya [10]. Ferreira (2013, p.16) [6] considera que o “ensino da Análise Combinatória, 

quando explorado através de uma utilização adequada e diversificada da metodologia de 

resolução de problemas” contribui para desenvolver no educando o raciocínio lógico-

matemático. Também segundo Ferreira (2009, p.13) [7] “a resolução de problemas é uma 

etapa importante para a construção do conhecimento, visto que, através dela, pode-se obter 

maior aplicabilidade do conteúdo. [...] As situações-problemas, assim como suas resoluções 

representam uma grande importância para o processo de aprendizagem.”. 

Mediante ao que foi apresentado, pretende-se com este trabalho mostrar uma proposta 

de ensino para se trabalhar a Análise Combinatória, de forma que os alunos possam obter 

conhecimento deste conteúdo através da resolução de problemas de contagem sem o uso de 

fórmulas e enfatizando os Princípios Aditivo e Multiplicativo como principal estratégia de 

resolução. 

Dividiremos este trabalho em dois momentos. Inicialmente, introduzimos os 

Princípios Aditivo e Multiplicativo, orientando o aluno a perceber a diferença entre o eles 

através da resolução de problemas guiada pelo professor. Em seguida, aplicamos uma ficha de 

verificação de aprendizado do aluno, sem qualquer auxílio docente, a fim de apurar a forma 

como os alunos assimilaram os conhecimentos ensinados. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 OS DOCUMENTOS OFICIAIS 

Esta pesquisa leva em consideração as diretrizes de alguns documentos oficias 

emitidos pelo Ministério da Educação acerca do ensino de contagem no Ensino Médio e o que 

os mesmos afirmam sobre o uso da resolução de problemas como metodologia de ensino. 

A respeito do ensino deste tema, os Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio, 

ou PCNEM (2006) [3], retratam a importância do raciocínio combinatório na formação do 

aluno, e como os professores devem ser cuidadosos ao abordar tal conteúdo. Neste documento, 

a relevância dos problemas de contagem é mostrada do seguinte trecho (p. 44-45): 

 

As habilidades de descrever e analisar um grande número de dados, 

realizar inferências e fazer predições com base numa amostra de 

população, aplicar as ideias de probabilidade e combinatória a 

fenômenos naturais e do cotidiano são aplicações da Matemática em 

questões do mundo real que tiveram um crescimento muito grande e 

se tornaram bastante complexas. Técnicas e raciocínios estatísticos 

e probabilísticos são, sem dúvida, instrumentos tanto das Ciências 

da Natureza quanto das Ciências Humanas. Isto mostra como será 

importante uma cuidadosa abordagem dos conteúdos de contagem, 

estatística e probabilidades no Ensino Médio, ampliando a interface 

entre o aprendizado da matemática e das demais ciências e áreas·.  

 

A Análise Combinatória geralmente é apresentada aos alunos do Ensino Médio através 

da utilização de fórmulas ou prezam pela padronização da resolução dos problemas abordados, 

porém é fundamental que este assunto seja trabalhado de maneira que o aluno construa suas 

próprias estratégias na resolução de problemas.  

Neste contexto, os Parâmetros Curriculares Nacionais, ou os PCN (1997, p. 33) [3] afirmam 

que: 

 

Resolver um problema não se resume em compreender o que foi 

proposto e em dar respostas aplicando procedimentos adequados. 

Aprender a dar uma resposta correta, que tenha sentido, pode ser 

suficiente para que ela seja aceita e até seja convincente, mas não é 

garantia de apropriação do conhecimento envolvido. Além disso, é 

necessário desenvolver habilidades que permitam pôr à prova os 

resultados, testar seus efeitos, comparar diferentes caminhos, para 

obter a solução. Nessa forma de trabalho, o valor da resposta correta 
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cede lugar ao valor do processo de resolução. O fato de o aluno ser 

estimulado a questionar sua própria resposta, a questionar o 

problema, a transformar um dado problema numa fonte de novos 

problemas, evidencia uma concepção de ensino e aprendizagem não 

pela mera reprodução de conhecimentos, mas pela via da ação 

refletida que constrói conhecimentos. 

 

Também é interessante citar os trechos das Orientações Educacionais Complementares a o s 

Parâmetros Curriculares Nacionais, ou PCN+ (2002) que é um documento feito com a finalidade 

de “encaminhar um ensino compatível com as novas pretensões educativas e ampliar as 

orientações contidas nos PCNEM, adiantando elementos que não estavam ainda explicitados” 

(p.12) [4]. Neste texto, a Análise Combinatória está inserida no segmento da Análise de 

Dados que se divide entre: Contagem, Estatística e Probabilidade. Na temática Contagem, os 

conteúdos e habilidades a respeito do ensino de Análise Combinatória abordado pelos PCN+ 

são (p.127):  

 

Contagem: princípio multiplicativo; problemas de contagem. 

 Decidir sobre a forma mais adequada de organizar números e 

informações com o objetivo de simplificar cálculos em situações reais 

envolvendo grande quantidade de dados ou de eventos. 

 Identificar regularidades para estabelecer regras e propriedades em 

processos nos quais se fazem necessários os processos de 

contagem. 

 Identificar dados e relações envolvidas numa situação-problema que 

envolva o raciocínio combinatório, utilizando os processos de contagem.  

 

 

2.2 A IMPORTÂNCIA DOS PRINCÍPIOS ADITIVO E MULTIPLICATIVO 

Sabemos que o conteúdo de Análise Combinatória é abordado no Ensino Médio de 

forma mecânica, dando prioridade às fórmulas e a procedimentos técnicos automáticos, não 

explorando os conceitos e as particularidades dos problemas combinatórios, a argumentação e 

a criação de estratégias de resolução que proporcionam a compreensão e a construção do 

conhecimento.  

Os Princípios Aditivo e Multiplicativo são elementos primordiais para a produção do 

pensamento combinatório e para o entendimento dos conceitos que envolvem problemas de 

contagem. Portanto é necessária a boa compreensão dos alunos a respeito deste princípio, do 

contrário o aluno terá muitas dificuldades de avançar seus conhecimentos sobre a Análise 
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Combinatória. Os principais erros cometidos pelos alunos estão relacionados ao 

desconhecimento dos Princípios Aditivo e Multiplicativo ou de suas utilizações inadequadas 

ou incompletas. 

Pretende-se trabalhar uma sequência didática que utilize os Princípios Aditivo e 

Multiplicativo como recurso para resolução, reflexão, compreensão e a solução de problemas 

que envolvam o pensamento combinatório.  

De acordo com Dornelas (2004, p. 10) [5]:  

 

(...) com uma abordagem sistemática, adequada e substancial do Princípio 

Multiplicativo, certamente estaremos contribuindo para o desenvolvimento de 

potencialidades cognitivas nos alunos, influenciando de maneira positiva não só em 

sua capacidade de aprendizagem dos conceitos de Arranjos, Permutações e 

Combinações (derivados do P. M.), como também no reforço de suas capacidades de 

mobilizar esses conceitos na aplicação à resolução de problemas.  

 

Com esta abordagem criamos possibilidades para o aluno pensar e chegar à solução do 

problema sem o uso direto da memorização de fórmulas. 

 

Para orientar nosso trabalho, usaremos as definições dos Princípios Aditivo e 

Multiplicativo enunciadas por Santos, Mello e Murari (2007) [12]. 

 

 Principio Aditivo:  

Se A e B são dois conjuntos disjuntos com, respectivamente, p e q 

elementos, então o conjunto AUB (lê-se A união B) possui p+q 

elementos. 
 

 Princípio Multiplicativo: 

Se A e B são conjuntos disjuntos com, respectivamente, p e q 

elementos, então o conjunto AXB (lê-se A cartesiano B) dos pares 

ordenados (a, b), tais que a pertence a A e b pertence a B, possui 

p*q elementos. 
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2.3 A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO METODOLOGIA DE ENSINO 

Um dos objetivos deste trabalho é utilizar a resolução de problemas como metodologia 

de ensino-aprendizagem de Análise Combinatória. Van de Walle (2001) [14] define problema 

como sendo qualquer tarefa ou atividade para a qual os estudantes não têm métodos ou regras 

prescritas ou memorizadas, nem a percepção de que haja um método para chegar à solução 

correta. Nesse sentido, pretende-se a partir de situação-problema engajar o aluno para o 

“pensar sobre”, investigar e criar estratégias para chegar a uma solução razoável da questão 

que lhe for apresentada, e assim a aprendizagem será uma resultante do processo de resolver 

problemas.  

Segundo Onuchic e Allevato (2004) [9], quanto mais condições se deem aos alunos 

para pensar e testar uma ideia emergente, maior é a chance de essa ideia ser formada 

corretamente e integrada numa rica teia de ideias e de compreensão relacional.  

O ensino-aprendizagem através da resolução de problemas não deve aplicado apenas 

como forma de se ensinar a resolver um problema, todavia deve ser usado como ponto de 

partida para o conhecimento em determinado assunto matemático.  

Para Van de Walle (2001) [14], a resolução de problemas deve ser encarada como principal 

estratégia de ensino de Matemática. Ele ainda salienta que esta ação precisa começar onde 

estão os alunos, diferente da forma usual em que o ensino começa pelo professor que ignora 

as experiências que os alunos trazem para sala de aula.  

O trabalho no ensino de Análise Combinatória, assim como qualquer outro 

conhecimento matemático, deve acontecer em um ambiente que proporcione a investigação 

orientada. Onuchic e Allevato (2004, p.22) [9] salientam que:  

 
O aprendizado, deste modo, pode ser visto como um movimento do concreto (um 

problema do mundo real que serve como exemplo do conceito ou da técnica 

operatória) para o abstrato (uma representação simbólica de uma classe de 

problemas e técnicas para operar com estes símbolos). 
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2.4 MÉTODO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE POLYA 

Polya [10] descreve um método que pretende auxiliar o aluno na resolução de 

problemas matemáticos. Este método está dividido em quatro etapas:  

 

I. Compreensão do Problema 

Polya [10] argumenta que ao escolhermos um problema, este não deve ser nem muito 

difícil nem muito fácil, necessita ser natural e interessante para o aluno. Este por sua vez, 

precisa compreender toda a questão. É nesta etapa que identificamos as partes principais do 

problema, os dados, a incógnita e a condicionante.  

 

II. Estabelecimento de um Plano 

Nesta fase cuidamos para reconhecer quais as operações e cálculos ou desenhos que 

devemos executar para encontrar a incógnita da questão. 

 

 

III. Execução do Plano 

O plano proporciona um roteiro geral da resolução do problema. Temos que examinar 

cada cálculo realizado nesta etapa até que todo o processo fique claro para o aluno e não reste 

nenhum resquício de erro. 

 

IV. Retrospecto  

Após encontrarmos a solução da questão, devemos verificar o caminho que nos 

proporcionou alcançar o resultado final. Isto permite a consolidação do conhecimento do 

aluno sobre os conceitos aprendidos através da resolução do problema. 
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3 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE TRABALHO 

A seguir, propomos duas atividades. A primeira atividade está dividida em quatro etapas. 

A ordenação das questões segue a apresentação dos princípios e o aumento no nível de 

dificuldade dos seus empregos na resolução dos problemas. 

 

 Questão 1: apresentar o Princípio Aditivo 

 Questão 2: apresentar o Princípio Multiplicativo 

 Questão 3: emprego uma vez do Princípio Aditivo seguido do Princípio 

Multiplicativo 

 Questão 4: emprego duas vezes do Princípio Aditivo seguido do Princípio 

Multiplicativo 

 

A segunda atividade, que consiste na aplicação de um teste, possui a mesma estrutura. 

Essas atividades têm como objetivo auxiliar no entendimento da diferença entre princípio 

aditivo e multiplicativo utilizando situações-problema sem formalizar conceitos.  

Os problemas selecionados são considerados de nível fácil fazendo com que o aluno, em 

uma primeira análise, tente desenvolver seus próprios métodos de resolução para que 

posteriormente possamos discutir quais abordagens podem ser usadas. 

Apresentamos a seguir as fichas do professor contendo os passos a serem seguidos. As fichas 

dos alunos estão inseridas no capítulo de anexos desta monografia.  

Em resumo, o professor começa lendo a primeira questão da ficha e em seguida 

orienta a análise dos problemas fazendo perguntas de um roteiro proposto pelo método de 

Polya [10]. 
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3.1 GUIA DE AULA DO PROFESSOR 

Assunto: Princípio Multiplicativo e Princípio Aditivo. 

Módulo: Aula. 

 

Leia com atenção as questões a seguir: 

Ana é uma estudante universitária e, após uma semana difícil de provas, decidiu sair para 

passear e se divertir. Ela separou algumas peças de roupa para escolher e tirou a foto abaixo. 

Vamos ajudá-la a escolher a roupa? 
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 Questão 1: Para começar bem o dia, decidiu que deveria passear no parque. Ela 

ficou em dúvida se usaria blusa de manga curta ou de manga, pois o clima está 

favorável para ambas. Quantas opções de blusa ela possui para escolher? 

 

Após deixar que os alunos leiam e observem por si mesmos todos os elementos da questão, 

o professor lê novamente a questão, fazendo as perguntas do roteiro abaixo sugerido pelo 

método de Polya para solução de problemas: 

 

a) O que a questão está pedindo? 

R: Número de opções de blusas que Ana pode escolher. 

b) Marque com um X quais itens mostrados na foto abaixo são importantes para 

solucionar a questão. Qual a quantidade de cada item? 

 

 

  

R: As três blusas de manga curta e as duas blusas de manga comprida 

c) Durante este passeio no parque, quantas blusas Ana vestirá ao mesmo tempo? 

R: Ana vestirá apenas uma blusa. 
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d) Mostre como você resolve a questão. 

 

Ana pode usar uma blusa de manga de curta OU uma blusa de manga comprida.  

Este conectivo OU traz o significado de reunião (união) de todos os elementos destes dois 

conjuntos:  

    

 

O conjunto de “blusas de manga curta” possui 3 elementos e o conjunto de “blusas de 

manga comprida” possui 2 elementos. Como os dois conjuntos não possuem elementos em 

comum (conjuntos disjuntos), a união deles possui 3+2 elementos: 

 

3 + 2 = 5 

 

 

Número de 

blusas de manga 

curta 

Número de blusas 

de manga 

comprida 

Conjunto de blusas 

de manga comprida 

Conjunto de blusas 

de manga curta 
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O princípio usado para resolver este problema é chamado de Princípio Aditivo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Relembrando: se Ana pode usar uma blusa de manga curta ou uma blusa manga de 

comprida, qual operação matemática usamos para resolver a questão? 

R: Usamos a adição (soma).   

 

 

f) Qual é a solução desta questão? 

R: Para o passeio no parque, Ana pode escolher uma dentre cinco blusas para sair. 

  

 

Se A e B são dois conjuntos disjuntos com, 

respectivamente, p e q elementos, então o 

conjunto AUB (lê-se A união B) possui p+q 

elementos. 



21 

 

 

 Questão 2: Quando Ana olhou pela janela, viu que o dia estava ensolarado. Então ela 

decidiu usar uma blusa de manga curta e, imaginou que talvez se sentisse mais 

confortável se escolhesse usar uma calça. Assim, de quantas maneiras ela pode se 

vestir usando esses dois tipos de peças? 

 

a) O que a questão está pedindo? 

R: O número de maneiras que Ana pode escolher uma blusa de manga curta e uma 

calça. 

b) Marque com um X quais itens mostrados na foto abaixo são importantes para 

solucionar a questão. Qual a quantidade de cada item? 

 

 

 

 R: As três blusas da manga curta e as duas calças. 

c) Ana irá vestir uma blusa de manga de curta e uma calça ao mesmo tempo? 

R: Sim. 

 

d) Qual a diferença entre a questão 1 e a questão 2? 

R: Na questão 1 Ana escolheu não usar duas blusas ao mesmo tempo. Na questão 2 

Ana vai usar uma blusa e uma calça ao mesmo tempo. 

e) Ana quer usar mais de uma blusa? 

R: Não. 

 

f) Ana quer usar mais de uma calça? 

R: Não. 
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g) Ana irá vestir uma blusa de manga de curta e uma calça ao mesmo tempo? 

R: Sim. 

 

h) Mostre como você resolve a questão. 

 

Ana pode usar uma blusa de manga curta E uma calça. O conectivo E traz o significado 

de produto (cartesiano) dos elementos do conjunto “blusas de manga curta” com os elementos 

do conjunto “calças”. 

 

O conjunto de “blusas de manga curta” possui três elementos, logo sua cardinalidade é 

igual a 3. E o conjunto de “calças” possui dois elementos, portanto sua cardinalidade é igual a 

2. Se chamarrmos os elementos do conjunto “blusas de manga curta” de BMCi e os elementos 

do conjunto “calças” de Cj, com i=1, 2, 3 e j=1, 2, teremos os pares: 

 

(BMC1, C1); (BMC1, C2); 

(BMC2, C1); (BMC2, C2); 

(BMC3, C1); (BMC3, C2) 

 

Para cada uma das três blusas de manga curta Ana pode escolher duas calças. Portanto 

o número de maneiras de compor a roupa blusa de manga curta e calça é dado pelo produto da 

quantidade de elementos dos conjuntos “blusas de manga curta” e “calça”:  

3 * 2 = 6 

 
Número de 

blusas de manga 

curta 

Número de 

calças 
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O princípio usado para resolver este problema é chamado de Princípio Multiplicativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Relembrando: se Ana pode usar uma blusa de manga curta e uma calça, qual 

operação matemática usamos para resolver a questão? 

R: A multiplicação. 

 

j) Qual é a solução desta questão? 

R: Ana pode se vestir de seis maneiras diferentes. 

  

 

Se A e B são conjuntos disjuntos com, respectivamente, p e q 

elementos, então o conjunto AXB (lê-se A cartesiano B) dos pares 

ordenados (a, b), tais que a pertence a A e b pertence a B, possui 

p*q elementos. 
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 Questão 3: Ana continua indecisa. O parque onde ela vai passear possui muitas 

árvores e fica localizado na montanha, mas como o dia está ensolarado, ela agora 

não sabe se vai de saia ou de calça comprida. Sabendo que Ana vai usar uma blusa de 

manga curta, responda: De quantas maneiras ela pode escolher se vestir com esses 

tipos de peças?  

 

a) O que a questão está pedindo? 

R: O número de maneiras que Ana pode se vestir com uma blusa de manga curta e 

uma calça ou uma saia. 

b) Marque com um X quais itens mostrados na foto abaixo são importantes para 

solucionar a questão.  Qual a quantidade de cada item? 

 

 

R: As três blusas de manga curta, as duas calças e as três saias. 

c) Ana irá vestir uma calça e uma saia ao mesmo tempo? 

R: Não. 
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d) Mostre como você resolve a questão. 

 

Note que aqui usamos os dois princípios da contagem.  

 

1) Primeiro, observamos que Ana usará uma calça ou uma saia. Aplicando o 

Princípio Aditivo, somamos o número de peças dos dois conjuntos “calça” ou 

“saia” que são conjuntos disjuntos: 

2 + 3 = 5 

 

 

 

 

2)  Agora temos o conjunto de “calças+saias” onde cada peça pode ser usada com 

alguma peça do conjunto de “blusas de manga curta”. Agora, aplicamos o 

Princípio Multiplicativo, e a resposta é: 

 

5 * 3 = 15 

 

 

 

 

 

e) Relembrando, se Ana pode usar uma blusa de manga curta e uma calça ou saia, quais 

operações matemáticas usamos para resolver a questão? 

R: A multiplicação e a adição. 

 

f) Qual é a solução desta questão? 

R: Ana pode escolher se vestir de 15 maneiras diferentes. 

  

Número de 

calças 

Número de 

saias 

Número de 

calças ou 

saias 

Número de 

blusas de manga 

curta 
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 Questão 4: À noite, Ana vai sair com alguns amigos para o cinema. Ela não quer 

vestir mais de uma blusa e quer usar uma calça ou uma saia. Observe todas as peças de 

roupas e responda de quantas formas diferentes Ana pode escolher se vestir? 

 

a) O que a questão está pedindo? 

R: O número total de maneiras que Ana pode vestir uma blusa de manga curta ou uma 

blusa de manga comprida e uma  calça ou uma saia 

b) Marque com um X quais itens mostrados na foto abaixo são importantes para 

solucionar a questão. Qual a quantidade de cada item? 

 

 

 

R: Todas as peças de roupas que aparecem na foto, ou seja, as três blusas de manga 

curta, as duas blusas de manga comprida, as duas calças e as três saias. 

c) Quais tipos de roupa Ana escolheu  não vestir ao mesmo tempo? 

R: Ana escolheu não usar ao mesmo tempo uma blusa de manga comprida e uma 

blusa de manga. 

d) Quais peças de roupa Ana não pode vestir ao mesmo tempo? 

R: Ana também não pode vestir uma calça e uma saia ao mesmo tempo. 
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e) Mostre como você resolve a questão. 

 

 

Novamente usaremos os dois princípios para solucionar o problema.  

 

I. O primeiro passo é verificar os casos onde aplicamos o Princípio Aditivo, ou seja, 

somar o número de peças que Ana escolheu não usar simultaneamente:  

 

 blusas de manga curta ou blusas de manga comprida 

3 + 2 = 5 

 

 

 

 

 calças ou saias: 

2 + 3 = 5 

 

 

 

 

II. No segundo passo aplicamos o Princípio Multiplicativo para os conjuntos “blusas de 

manga curta+blusas de manga comprida” e “calças+saias”, ou seja, multiplicamos o 

número de elementos dos dois conjuntos. A resolução é: 

 

5 * 5 = 25 

 

 

 

 

 

  

Número de 

blusas de manga 

curta 

Número de blusas 

de manga 

comprida 

Número de 

calças 

Número de 

saias 

Número de blusas de 

manga curta ou 

blusas de manga 

Número de 

calças ou 

saias 
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f) Relembrando, se Ana pode usar uma blusa de manga curta ou blusa de manga 

comprida e uma calça ou saia, quais operações matemáticas usamos para resolver a 

questão? 

R: A adição e a multiplicação. 

 

g) Qual é a solução desta questão? 

R: Ana poderá se vestir de 25 maneiras diferentes. 
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Outra proposta de resolução é evidenciar todas as possíveis maneiras que Ana pode se 

vestir. Note que ela não pode usar uma calça e uma saia ao mesmo tempo. Levando em 

consideração o número total de blusas, que é igual a 5, podemos separar em dois casos 

distintos:  

 

CASO 1 – Ana escolhe usar calça   CASO 2 – Ana escolhe usar saia 

 

Observe os diagramas a seguir:  

CASO 1: 

 

 

CASO 2: 

 

 

A solução é obtida somando o número de possibilidades do caso 1 com o número de 

possibilidades do caso 2, ou seja: 

10 + 15 = 25 
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3.2 GUIA DE TESTE DO PROFESSOR 

 

Assunto: Princípio Multiplicativo e Princípio Aditivo. 

Módulo: verificação da aprendizagem. 

Leia com atenção as questões a seguir: 

 

 Questão 1: Fábio recebe de seu pai uma mesada para poder sair e se divertir no final 

de semana. Esta semana ele recebeu uma quantia que é suficiente para ele ir ao 

cinema, ver um dos cinco filmes que estão em cartaz, ou assistir a uma das três peças 

do Teatro Municipal de sua cidade. Agora responda: quantas opções de evento Fábio 

tem para i r neste final de semana? 

 

 

Fábio pode assistir a um filme OU a uma peça de teatro. O conjunto de “filmes” possui 5 

elementos e o conjunto de “peças de teatro” possui 3 elementos. Como os dois conjuntos não 

possuem elementos em comum (conjuntos disjuntos), a união deles possui 5+3 elementos: 

 

5 + 3 = 8 

 

 

 

 

 

O princípio usado para resolver este problema foi o Princípio Aditivo. 

 

 

 

 

SOLUÇÃO: Fábio possui oito opções de eventos para ir neste final de semana. 

  

Número de 

filmes 

Número de 

peças de teatro 

manga curta 
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 Questão 2: Fábio é bastante esperto. Ele lembrou que guardou o dinheiro da mesada 

que recebe una semana passada. Ele está feliz por que poderá assistir a um filme no 

cinema e a uma peça de teatro. De quantas maneiras Fábio pode escolher um filme e 

uma peça de teatro? 

 

Fábio pode assistir a um filme E a uma peça de teatro. O conjunto de “filmes” possui 5 

elementos e o conjunto de “peças de teatro” possui 3 elementos. Se chamarmos os elementos 

do conjunto “filmes” de Fi e os elementos do conjunto “peças de teatro” de Pj, com i=1, 2, 3, 

4, 5 e j=1, 2, 3, teremos os pares: 

 

(F1, P1); (F1, P2); (F1, P3); 

(F2, P1); (F2, P2); (F2, P3); 

(F3, P1); (F3, P2); (F3, P3); 

(F4, P1); (F4, P2); (F4, P3); 

(F5, P1); (F5, P2); (F5, P3); 

 

Para cada um dos cinco filmes Fábio pode escolher três peças de teatro para assistir. 

Portanto o número de maneiras de compor um filme e uma peça de teatro é:  

 

5 * 3 = 15 

 

 

 

 

O princípio usado para resolver este problema é o Princípio Multiplicativo.  

 

 

 

 

SOLUÇÃO: Fábio tem 15 maneiras de escolher um filme e uma peça de teatro para 

assistir. 

 

Número de 

filmes 

Número de 

peças de teatro 
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 Questão 3: Após assistir a peça de teatro,  Fábio vai a um novo restaurante que abriu 

em sua cidade e convidou seu melhor amigo Luiz, para acompanhá-lo. Observe o 

cardápio deste restaurante e responda as questões a seguir. 

 

 

 

Cardápio 

 

 

ENTRADAS 

Salada verde 

Torradas  

Legumes diversos 

 

 

 

 

 

 

  

ACOMPANHAMENTOS 

Arroz integral 

Farofa 

Batata frita 

Purê de inhame 

Abobrinha recheada 

PETISCOS 

Frango à passarinho 

Iscas de carne 

Polenta frita 

Salame  

Mandioca frita 

Torresmo 

Bolinho de bacalhau 

PRATOS PRINCIPAIS 

Estrogonofe de frango 

Carne recheada 

Lasanha 

Salmão grelhado 

SUCOS 

Abacaxi 

Laranja 

Limão  

Maçã 

Mamão 

Maracujá 

 Melancia  

REFRIGERANTES 

 Cola 

 Guaraná 

 Soda 

 Água tônica 

SOBREMESAS 

Bolo de cenoura 

Mouse de maracujá 

Salada de frutas 

Sorvete de chocolate 

Pudim de leite 
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a) Os dois amigos decidiram dividir uma das opções de prato principal. Fábio e Luiz 

querem pedir mais um item. Eles estão em dúvida se pedem uma entrada ou um 

petisco. De quantas maneiras esses dois amigos podem fazer o pedido ao garçom do 

restaurante? 

 

Note que aqui usamos os dois princípios da contagem.  

 

I. Primeiro, observamos que os amigos estão em dúvida se pedem uma entrada ou um 

petisco. Aplicando o Princípio Aditivo, somamos o número de peças dos dois 

conjuntos “entradas” ou “petiscos” que são conjuntos disjuntos: 

 

3 + 7 = 10 

 

 

 

 

II. Considerando o conjunto de “entradas+petiscos” onde cada item pode ser servido com 

algum item do conjunto de “pratos principais”. Agora, aplicamos o Princípio 

Multiplicativo, e a resposta é:  

 

10 * 4 = 40 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUÇÃO: Fábio e Luiz podem fazer o pedido de 40 maneiras diferentes. 

 

 

  

Número de 

entradas 

Número de 

petiscos 

Número de 

entradas ou 

petiscos 

Número de 

pratos 

principais 
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b) Fábio quer experimentar um suco ou uma sobremesa deste restaurante, e Luiz quer 

um refrigerante ou uma sobremesa. De quantas maneiras o próximo pedido pode ser 

feito?  

Novamente usaremos os dois princípios para solucionar o problema.  

 

I. O primeiro passo é verificar os casos onde aplicamos o Princípio Aditivo, ou seja, 

somar o número de itens do cardápio que Fábio pedirá e somar o número de itens do 

cardápio que Luiz deseja: 

 

 No caso do Fábio, suco ou sobremesa: 

 

7 + 5 = 13 

 

 

 

 

 

 No caso do Luiz, refrigerante ou sobremesa: 

 

4 + 5 = 9 

 

 

 

 

  

Número de sucos Número de 

sobremesas 

Número de 

refrigerantes 

Número de 

sobremesas 
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II. No segundo passo aplicamos o Princípio Multiplicativo para os conjuntos 

“suco+sobremesa” e “refrigerante+sobremesa”, ou seja, multiplicamos o número de 

elementos dos dois conjuntos. A resolução é: 

 

13 * 9 = 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUÇÃO: Fábio e Luiz podem fazer o próximo pedido de 117 maneiras diferentes. 

  

Número de sucos ou 

sobremesas 

Número de 

refrigerantes ou 

sobremesas 
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Conclusões:  

 Em aula falamos sobre Princípio Aditivo e Princípio Multiplicativo, escreva com suas 

palavras o que significam esses princípios. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Como você avalia o seu conhecimento a respeito desses princípios antes da aula de 

hoje?  

 

 

 Como você avalia o seu conhecimento a respeito desses princípios depois da aula de 

hoje?  

 

 Como você avaliaria esta atividade? 

 

            RUIM                      REGULAR     BOM          ÓTIMO 

            RUIM                      REGULAR     BOM          ÓTIMO 

            RUIM                      REGULAR     BOM          ÓTIMO 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A primeira atividade proposta neste traballho foi aplicado na turma de Tópicos de 

Educação – Análise Combinatória do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade 

Federal Fluminense.  

Mediante as falas dos alunos, notamos que algumas modificações foram necessárias para 

a melhor comprrensão dos mesmos a respito dos problemas apresentadas. Anteriormente, os 

itens das questões foram marcados por números, o uqe dificultou a leitura do professor no 

momento da aula. Optamos por classificar estes itens por letras. Outra modificação foi no 

ítem b), onde replicamos a imagem dos roupas para facilitar a visualização do aluno sobre as 

peças de roupa. 

Logo na primeira questão, uma aluna perguntou se as peças de roupa estavam na moda e 

se todas as blusas combinavam com as calças ou as saias. Isto nos faz refletir sobre as 

subgetividades que os alunos podem apontar nas questões e como devemos ter cuidado na 

elaboração dos problemas de contagem. Se os enunciados não estiverem bastante claros, 

podem confundir o estudante desmotivando-o a aprender. 

O recurso da lousa foi indispensável. Os alunos argumentaram que colocar os passos da 

resolução no quadro facilita a visualização das operações matemáticas decorrentes da 

aplicação de cada princípio. 

É interessante destacar a fala de uma aluna que expôs  que o Princípio Aditivo raramente 

é mencionado quando se começa a estudar sobre Analise Combinatória. A mesma destacou 

que confundia o conectivo “e”, que sinliza o uso do Princípio Multiplicativo e  a operação de 

multiplicação, com a ideia de interseçãoentre conjuntos.  

Notamos que algunas vezes os estudantes não analisavam bem os dados do enunciado e 

tentavam solucionar a questão sem prestar atenção em todas as informações do problema. Isto 

acabava prejudicando o aluno na obtenção da resposta correta e não os fazia perceber qual 

princípio estava sendo aplicado na resolução. Por isso incluímos em algumas questões mais 

itens para serem avaliados antes de realizarmos as operações matemáticas de cada princípio. 
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Os alunos comentaram que a atividade os ajudou a entender a diferença entre os Princípios 

Aditivo e Multiplicativo e avaliaram  a proposto como sendo muito divertida. 
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6 ANEXOS  
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Proposta de Atividades 

 

Aluno (a):___________________________________ Turma: _______ Data: ___ / ___ /___ 

Leia com atenção as questões a seguir: 

Ana é uma estudante universitária e, após uma semana difícil de provas, decidiu sair para 

passear e se divertir. Ela separou algumas peças de roupa para escolher e tirou a foto abaixo. 

Vamos ajudá-la a escolher a roupa? 
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 Questão 1: Para começar bem o dia, decidiu que deveria passear no parque. Ela 

ficou em dúvida se usaria blusa de manga curta ou de manga, pois o clima está 

favorável para ambas. Quantas opções de blusa ela possui para escolher? 

 

 

a) O que a questão está pedindo? 

 

R:___________________________________________________________________ 

b) Marque com um X quais itens mostrados na foto abaixo são importantes para 

solucionar a questão. Qual a quantidade de cada item? 

 

 

 

R:________________________________________________________________ 

c) Durante este passeio no parque, quantas blusas Ana vestirá ao mesmo tempo? 

 

R:___________________________________________________________________ 

d) Mostre como você resolve a questão.  
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e) Relembrando: se Ana pode usar uma blusa de manga curta ou uma blusa manga de 

comprida, qual operação matemática usamos para resolver a questão? 

 

R:___________________________________________________________________ 

 

f) Qual é a solução desta questão? 

 

R:___________________________________________________________________ 
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 Questão 2: Quando Ana olhou pela janela, viu que o dia estava ensolarado. Então 

ela decidiu usar uma blusa de manga curta e, imaginou que talvez se sentisse mais 

confortável se escolhesse usar uma calça. Assim, de quantas maneiras ela pode se 

vestir usando esses dois tipos de peças? 

 

a) O que a questão está pedindo? 

 

R:________________________________________________________________ 

b) Marque com um X quais itens mostrados na foto abaixo são importantes para 

solucionar a questão. Qual a quantidade de cada ítem? 

 

 

R:________________________________________________________________ 

c) Ana irá vestir uma blusa de manga de curta e uma calça ao mesmo tempo? 

 

 

R:________________________________________________________________ 

d) Qual a diferença entre a questão 1 e a questão 2? 

 

R:________________________________________________________________ 

e) Ana quer usar mais de uma blusa? 

 

R:________________________________________________________________ 

 

f) Ana quer usar mais de uma calça? 

 

R:________________________________________________________________ 
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g) Você já consegue solucionar essa questão? Como você resolveu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Relembrando: se Ana pode usar uma blusa de manga de curta e uma calça, qual 

operação matemática usamos para resolver a questão?  

 

R:________________________________________________________________ 

 

i) Qual é a solução desta questão? 

 

R:________________________________________________________________ 
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 Questão 3: Ana continua indecisa. O parque onde ela vai passear possui muitas 

árvores e fica localizado na montanha, mas como o dia está ensolarado, ela agora 

não sabe se vai de saia ou de calça comprida. Sabendo que Ana vai usar uma 

blusa de manga curta, responda: De quantas maneiras ela pode escolher se vestir 

com esses tipos de peças?  

 

a) O que a questão está pedindo? 

 

R:________________________________________________________________ 

b) Marque com um X quais itens mostrados na foto abaixo são importantes para 

solucionar a questão.  Qual a quantidade de cada ítem? 

 

 
 

R:________________________________________________________________ 

c) Ana irá vestir uma calça e uma saia ao mesmo tempo? 

 

R:________________________________________________________________ 

d) Mostre como você resolve a questão. 
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e) Relembrando, se Ana pode usar uma blusa de manga de curta e uma calça ou saia, 

quais operações matemática usamos para resolver a questão? 

 

 

R:________________________________________________________________ 

 

f) Qual é a solução desta questão? 

 

R:________________________________________________________________ 
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 Questão 4: À noite, Ana vai sair com alguns amigos para o cinema. Ela não quer 

vestir mais de uma blusa e quer usar uma calça ou uma saia. Observe todas as peças de 

roupas e responda de quantas formas diferentes Ana pode escolher se vestir? 

 

 

a) O que a questão está pedindo? 

 

R:________________________________________________________________ 

b) Marque com um X quais itens mostrados na foto abaixo são importantes para 

solucionar a questão. Qual a quantidade de cada ítem? 

 

 
 

 

R:________________________________________________________________ 

c) Quais tipos de roupa Ana escolheu  não vestir ao mesmo tempo? 

 

R:________________________________________________________________ 

d) Quais peças de roupa Ana não pode vestir ao mesmo tempo? 

 

R:________________________________________________________________ 
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e) Mostre como você resolve a questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Relembrando, se Ana pode usar uma blusa de manga de curta ou blusa de manga 

comprida e uma calça ou saia, quais operações matemática usamos para resolver a 

questão? 

 

R:________________________________________________________________ 

 

g) Qual é a solução desta questão? 

 

R:________________________________________________________________ 
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Proposta de Atividades 

Aluno (a):___________________________________ Turma: _______ Data: ___ / ___ /___ 

Leia com atenção as questões a seguir: 

 

 Questão 1: Fábio recebe de seu pai uma mesada para poder sair e se divertir no final 

de semana. Esta semana ele recebeu uma quantia que é suficiente para ele ir ao 

cinema, ver um dos cinco filmes que estão em cartaz, ou assistir a uma das três peças 

do Teatro Municipal de sua cidade. Agora responda: quantas opções de evento Fábio 

tem para ir neste final de semana? 

 

 

 

 

 

 

 

 Questão 2: Por ser bastante esperto, Fábio guardou o dinheiro da mesada que recebe 

una semana passada. Ele vai assistir a um filme no cinema e a uma peça de teatro. De 

quantas maneiras Fábio pode escolher um filme e uma peça de teatro? 
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 Questão 3: Após assistir a peça de teatro,  Fábio vai a um novo restaurante que 

abriu em sua cidade e convidou seu melhor amigo Luiz, para acompanhá-lo. 

Observe o cardápio deste restaurante e responda as questões a seguir. 

 

 

Cardápio 

 

ENTRADAS 

Salada verde 

Torradas  

Legumes diversos 

 

 

 

 

 

 

ACOMPANHAMENTOS 

Arroz integral 

Farofa 

Batata frita 

Purê de inhame 

Abobrinha recheada 

PETISCOS 

Frango à passarinho 

Iscas de carne 

Polenta frita 

Salame e queijo branco 

Mandioca frita 

Torresmo 

Bolinho de bacalhau 
PRATOS PRINCIPAIS 

Estrogonofe de frango 

Carne recheada 

Lasanha 

Salmão grelhado 

REFRIGERANTES 

 Cola 

 Guaraná 

 Soda 

 Uva 

SOBREMESAS 

Bolo de cenoura 

Mouse de maracujá 

Salada de frutas 

Sorvete de chocolate 

Pudim de leite 

SUCOS 

Abacaxi 

Laranja 

Limão  

Maçã 

Mamão 

Maracujá 

Melancia  
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a) Os dois amigos decidiram dividir uma das opções de prato principal. Fábio e Luiz 

querem pedir mais um item. Eles estão em dúvida se pedem uma entrada ou um 

petisco. De quantas maneiras esses dois amigos podem fazer o pedido ao garçom 

do restaurante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Fábio quer experimentar um suco ou uma sobremesa deste restaurante, e Luiz 

quer um refrigerante ou uma sobremesa. De quantas maneiras o próximo pedido 

pode ser feito?  
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Conclusões:  

 Em aula falamos sobre Princípio Aditivo e Princípio Multiplicativo, escreva com 

suas palavras o que significam esses princípios. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Como você avalia o seu conhecimento a respeito desses princípios antes da aula de 

hoje?  

 

 

 Como você avalia o seu conhecimento a respeito desses princípios depois da aula 

de hoje?  

 

 Como você avaliaria esta atividade? 

 

            RUIM                      REGULAR     BOM          ÓTIMO 

            RUIM                      REGULAR     BOM          ÓTIMO 

            RUIM                      REGULAR     BOM          ÓTIMO 


