
Para  os  alunos  de  uma  escola  terem  acesso  ao  laboratório  de
ciências, eles precisam colocar a senha na porta. Essa senha é de
dois dígitos e foi instalada em um painel com quatro dígitos, de 1 a 4.
Ou seja, o aluno deve digitar uma senha de dois dígitos, formada com
os algarismos 1, 2, 3 e 4. Qual o número de senhas possíveis para ter
acesso ao laboratório?
______________________________________________________________________
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