
ANEXO

 Com auxílio da análise combinatória, especificamente, arranjo, calcularemos a
seguir,   quantos veículos podem ser emplacados no Paraná, utilizando este
novo sistema: 

a) que a placa começa com A:

OBS: Lembrando que devemos multiplicar as opções que se referem ao
mesmo evento- princípio fundamental da contagem.

ARRUMANDO  AS LETRAS: 1 opção de início, 26 opções de preencher a
segunda letra e 26 opções de preencher a terceira letra, totalizando assim:

1 x 26 x 26= 676 maneiras diferentes de dispor as letras na placa que se inicia
com A.

 ARRUMANDO OS NÚMEROS: 10 opções de dispor cada algarismo dos 4
que totalizam a placa;

10 x 10 x 10 x 10= 10000 maneiras diferentes de organizar os algarismos.

ORGANIZANDO A IDENTIFICAÇÃO TOTAL DAS PLACAS A:

total  de letras  x  total  de algarismos= número total  de placas distinas que
iniciam com a letra A. Vejamos:

676 x 10000= 6760000 carros poderão ser  emplacados no Paraná  com
inicial A.

b) que a placa inicie com B e no máximo seja seguida de letras até EZ:

ARRUMANDO AS LETRAS:  1 opção de início, 6 opções de segunda letra e
26 opções de terceira letra, totalizando assim:

1 x 5 x 26= 130 maneiras diferentes de dispor as letras na placa que se inicia
com B.

ARRUMANDO OS NÚMEROS: 10 opções de dispor cada algarismo dos 4 que
totalizam a placa;

10 x 10 x 10 x 10= 10000 maneiras diferentes de organizar os algarismos.

ORGANIZANDO A IDENTIFICAÇÃO TOTAL DAS PLACAS B:

total  de letras  x  total  de algarismos= número total  de placas distinas que
iniciam com a letra B. Vejamos:

130 x 10000= 1300000 carros poderão ser  emplacados no Paraná  com
inicial B.



CONCLUSÃO: 6760000 carros poderão ser emplacados no Paraná com inicial
A + 1300000 carros que poderão ser emplacados no Paraná com inicial B =
8060000 carros que poderão ser emplacados com este atual sistema no
Paraná.

1.2) Um certo banco sentiu a necessidade de aumentar a segurança de seus
correntistas quanto ao acesso às suas informações bancárias, ampliando sua senha
de seis algarismos para seis algarismos e três letras. Se você fosse um correntista
deste banco, qual teria sido a porcentagem de aumento na sua segurança bancária? 


