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01 - Colora abaixo nos diagramas de Venn o conjunto que se pede: 
 
a) CBA − )(                    b) )()( BCCA −−            c) )( BCBA −        d) )()( BABC −−  

                        
 
e) )()( ABCBA −  f) )]()[( BCCAB −       g) )( CBA −              h) )()( ACBA −  

                        
 
02 - Indique simbolicamente a parte sombreada dos diagramas abaixo: 

                                                  
 

                                                   
 
03 - Em uma pesquisa realizada com 200 pessoas, 80 informaram que gostam de música 
sertaneja, 90 música romântica, 55 de música clássica, 32 de músicas sertaneja e 
romântica, 23 de músicas sertaneja e clássica, 16 de músicas romântica e clássica, 8 
gostam dos três tipos de música e os demais de nenhuma das três.  Obter o número de 
pessoas que não gostam de nenhuma das três. 
 
02 - Após um levantamento com alguns alunos dessa turma sobre a emissora de TV preferida, observou-
se que: 38 preferem a GLOBO; 25, o SBT; 23, ambas as emissoras; e, 7, nenhuma dessas emissoras. 
 



a) Quantos alunos preferem somente a GLOBO?  
b) Quantos alunos preferem só o SBT?  
c) Quantos alunos não preferem a GLOBO?  
d) Quantos alunos não preferem o SBT?  
e) Quantos alunos preferem a GLOBO ou o SBT?  
f) Quantos alunos preferem só a GLOBO ou só o SBT?  
g) Quantos alunos opinaram? 

 
04 - Uma pesquisa com relação à aceitação de determinado produto foi realizada em uma cidade 
com 600 pessoas. Nesta entrevista verificou-se que 252 pessoas aprovaram o produto A, 242 o 
produto B e que 105 aprovaram somente o produto C. 52 pessoas aprovaram tanto A quanto B, 
70 aprovaram A e C e 50 aprovaram B e C. Percebeu-se também que 40 pessoas aprovaram os 
3 produtos. Diante disso, determine o número de pessoas que não aprovaram nenhum dos 3 
produtos. 
 
05 - Num teste para verificar o aproveitamento de 100 estudantes do terceiro ano do Ensino 
Médio, observou-se o seguinte resultado entre os que conseguiram nota satisfatória em uma só 
disciplina: Matemática, 18; Física, 20; Química, 32.  Em duas das disciplinas: Matemática e 
Química, 15; Química e Física, 17; Matemática e física, 9.  Nas das três disciplinas avaliadas, 
6 alunos. Com estas informações obtenha o número estudantes gostam de pelo menos duas 
disciplinas avaliadas. 
 
06 - Após a coleta das informações, com adolescentes, sobre a utilização dos aplicativos WHATSAPP e 
FACEBOOK para smartphone, observou-se que dos 800 entrevistados; 480, utilizam o WHATSAPP; 300, 
o FACEBOOK; e, 130, o WHATSAPP e o FACEBOOK. 
 

a) Quantos desses adolescentes utilizam apenas o WHATSAPP?  
b) Quantos desses adolescentes utilizam somente o FACEBOOK?  
c) Quantos desses adolescentes utilizam pelo menos um desses aplicativos para smartphone?  
d) Quantos desses adolescentes não utilizam nenhum desses aplicativos para smartphone?  
e) Quantos desses adolescentes não utilizam o WHATSAPP?  
f) Quantos desses adolescentes não utilizam o FACEBOOK?  
g) Quantos desses adolescentes utilizam somente um dos aplicativos para smartphone? 

 
07 - (PUC) Um levantamento socioeconômico entre os habitantes de uma cidade revelou que 
exatamente 17% têm casa própria; 22% têm automóvel; 8% têm casa própria e automóvel. 
Qual o percentual dos que não têm casa própria nem automóvel? 
 
08 - Uma pesquisa mostrou que 33% dos entrevistados leem o jornal A, 29% leem B, 22% leem 
C, 13 leem A e B, 6% leem B e C, 14% leem A e C e 6% leem todos. Quantos por cento não 
leem nenhum desses jornais? Quantos por cento leem no máximo 2 jornais? 
 
09 - Em uma pesquisa realizada com 50 pessoas para saber que esporte elas apreciam entre futebol, 
basquete e vôlei, o resultado foi o seguinte: 27 gostam de futebol, 23 de basquete e 14 de vôlei; 10 gostam 
de futebol e basquete; 9 gostam de futebol e vôlei; 8 de basquete e de vôlei e 7 gostam das três 
modalidades. 
 

a) Quantas gostam somente de futebol?  
b) Quantas gostam apenas de vôlei?  
c) Quantas gostam de, no mínimo, um desses esportes? 
d) Quantas pessoas não gostam de nenhum desses esportes?  
e) Quantas pessoas gostam de um e somente um desses esportes?  
f) Quantas pessoas gostam de pelo menos dois desses esportes?  
g) Quantas gostam de dois e apenas dois desses esportes?  
h) Quantos gostam de basquete e futebol e não gostam de vôlei?  

 
10 - Foram entrevistadas 155 pessoas com relação à sua preferência alimentícia entre alguns 
produtos e obtivemos os seguintes resultados: 



 

• Preferência por comida rápida: 44 pessoas. 

• Preferência por comida enlatada: 72 pessoas. 

• Preferência por comida natural: 82 pessoas. 

• Preferência por comida rápida e enlatada: 22 pessoas. 

• Preferência por comida enlatada e natural: 30 pessoas. 

• Preferência por comida rápida e natural: 22 pessoas. 

• Preferência por qualquer uma das três: 10 pessoas. 

• Notou-se ainda que 11 pessoas preferem comida transgênica. 
 
Diante de tal situação apresentada, responda: 
 

a) Quantas pessoas não preferiram nenhum tipo de comida? 
b) Qual é o número de pessoas que prefere apenas um tipo de comida? 

 
11 - (CABECINHA DO MAX) Recentemente, os professores do Colégio Marista perceberam que 
grande parte de seus alunos possui uma alimentação saudável. Diante disso, foi realizada uma 
pesquisa sobre a preferência de 200 alunos em relação aos vegetais NABO, JILÓ e PEPINO. 
Nesta pesquisa, os seguintes resultados foram obtidos: 87 alunos gostam de NABO, 91 gostam 
de JILÓ e 113 gostam de PEPINO; 35 alunos gostam de NABO e JILÓ, 40 gostam de JILÓ e 
PEPINO e 45 gostam de NABO e PEPINO; 15 alunos gostam dos 3 vegetais. 
 
Diante das informações acima, determine a quantidade de alunos que gostam de PELO MENOS 
2 tipos de vegetais e a quantidade de alunos que comem no máximo 2 tipos de vegetais. 
 
12 - (CABECINHA DO MAX) Uma pesquisa feita recentemente na internet mostrou que 33% dos 
internautas adoram jogos de RPG, 29% gostam apenas de jogos de luta e 22% gostam de jogos 
de aventura. Sabe-se também que 13% gostam de RPG e luta, 6% gostam de luta e aventura, 
14% gostam de RPG e aventura que 6% gostam dos 3 gêneros de games. Uma última 
informação coletada é a de que 12% gostam exclusivamente de jogos de terror. Qual é a 
porcentagem de internautas que gostam de jogos de RPG e aventura, mas não gostam de jogos 
de luta? E que gostam de apenas um gênero de jogo?  
 
13 - Infelizmente, grande parte de nossos jovens se alimentam mal. Diante disso, resolvemos 
fazer uma entrevista com 55 desses jovens sobre alimentação não muito saudável e obtivemos 
os seguintes dados: 
 

• 16 jovens adoram BATATAS-FRITAS, SANDUÍCHES e PIZZAS. 

• 20 comem tanto BATATAS-FRITAS quanto SANDUÍCHES. 

• 21 comem PIZZAS e BATATAS-FRITAS. 

• 19 adoram SANDUÍCHES e PIZZAS. 

• 8 gostam exclusivamente de BATATAS-FRITAS. 

• 28 comem SANDUÍCHES. 

• 31 comem PIZZAS.  

• Verificou-se ainda que 6 jovens comem apenas MACARRÃO. 
 
Diante de tal situação apresentada, responda: quantos jovens comem BATATAS-FRITAS ou 
nenhuma das 3 variedades? 
 
14 - (PAIES) Numa pesquisa realizada em Uberlândia e Uberaba para avaliar dois novos 
produtos, foram consultadas 50 pessoas a mais em Uberlândia. Verificou-se que, das pessoas 
consultadas em Uberlândia, 120 delas aprovaram o produto A, 150 aprovaram o produto B, 25 
aprovaram os produtos A e B e 30 não aprovaram nenhum dos dois produtos. Em Uberaba, 



verificou-se que, das pessoas consultadas, 130 aprovaram o produto B, 105 aprovaram o 
produto A e 20 não aprovaram nenhum dos dois produtos. 
 
De acordo com as informações acima, decida se cada uma das afirmativas abaixo é verdadeira 
(V) ou falsa (F). 
 

I. (    ) Nessa pesquisa foram entrevistadas 600 pessoas. 
II. (    ) Nessa pesquisa, 55 entrevistados aprovaram os dois produtos. 

III. (    ) Em Uberaba, 100 entrevistados aprovaram somente o produto B. 
IV. (    ) Em Uberlândia, 270 entrevistados aprovaram somente o produto A ou somente o 

produto B. 
 
15 - (UFU) Uma pesquisa de mercado sobre o consumo de sucos de maracujá, uva e caju 
apresentou os seguintes resultados: 
 

 
Decida se cada uma das afirmações é verdadeira (V) ou falsa (F). 

I. (    ) A porcentagem dos consumidores que consomem os três sucos é igual a 10%. 
II. (   ) A porcentagem dos consumidores que consomem somente suco de uva é menor do 

que a porcentagem dos que consomem apenas suco de maracujá. 
III. (    ) A porcentagem dos consumidores que não consomem nem suco de uva e nem suco 

de maracujá é menor do que a porcentagem dos que não consomem nem suco de 
maracujá e nem suco de caju. 

IV. (    ) A porcentagem dos consumidores que consomem somente suco de maracujá ou 
somente suco de uva ou ambos é igual a 50%. 

 
16 - (UFMG) Uma escola realizou uma pesquisa sobre os hábitos alimentares de seus alunos. 
Alguns resultados dessa pesquisa foram: 
• 82% do total de entrevistados gostam de chocolate; 
• 78% do total de entrevistados gostam de pizza; e 
• 75% do total de entrevistados gostam de batata frita. 
Então, é CORRETO afirmar que, no total de alunos entrevistados, a porcentagem dos que 
gostam, ao mesmo tempo, de chocolate, de pizza e de batata frita é, pelo menos, de: 

A. 25%. 

B. 30%. 

C. 35%. 

D. 40%. 

 

17 – 16 está de ótimo tamanho! Não quero atrapalhar o NETFLIX de vocês. 


