
(A) Com as cores azul, vermelha, branca e preta, quais são as formas             
diferentes que podemos colorir a placa ao lado, usando duas cores           
diferentes por vez? 
(B) Explique por que podemos calcular o número de combinações          
diferentes sem necessariamente especificar uma por uma? 
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