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1) Numa cidade são consumidos três refrigerantes: Coca-Cola, Fanta e 
Guaraná. Feito um levantamento de mercado sobre o consumo destes 
refrigerantes, obteve-se o seguinte resultado disposto na tabela a seguir: 

  
PRODUTOS  NÚMERO DECONSUMIDORES 

Coca-Cola 1500 
Fanta 2000 

Guaraná 2500 
Coca-Cola e Guaraná 700 

Coca-Cola e Fanta 900 
Fanta e Guaraná 800 

Coca-Cola, Fanta e Guaraná 600 
NENHUM DOS TRÊS 1800 

 
Pergunta-se, quantas pessoas consomem apenas Coca-Cola? 
a) 500      
b) 600      
c) 800      
d) 1000      
e) 1200 

 

2) Sabemos que a diferença de dois conjuntos A e B é um conjunto dos 
elementos que pertencem a A mas não pertencem a B. Dados os conjuntos 
A = { 0, 1, 2, 3 } e B = { 1, 2, 3 }. Assinale o conjunto que representa A – B. 

 
a) { 0 }     
b) { 1, 2, 3 }      
c) { 0, 1, 2, 3 }      
d) { 0, 1, 2 }    
e) {   } 

 

3) Numa prova constituída de dois problemas, 300 alunos acertaram somente 
um deles, 260 o segundo, 100 alunos acertaram os dois e 210 erraram o 
primeiro, quantos alunos fizeram a prova?  

                                                                                                                                
     
4) Numa pesquisa de mercado verificou-se que 2000 pessoas usam os produtos 

A ou B. O produto B é usado por 800 pessoas, e 320 pessoas usam os dois 
produtos ao mesmo tempo. Quantas pessoas usam o produto A? 
 
 

 

 

 



 
 

 

5) uma pesquisa sobre a preferência em relação a dois jornais, forma 

consultadas 470 pessoas e o resultado foi o seguinte: 250 delas lêem o jornal 

A, 180 lêem o jornal B e 60 lêem os jornais A e B. Pergunta-se: 

• Quantas pessoas leem apenas o jornal A? 

 
• Quantas pessoas leem apenas o jornal B? 
 

• Quantas pessoas leem jornais? 

 

• Quantas pessoas não leem jornais. 

 

6) Uma editora estuda a possibilidade de lançar novamente as publicações: 

Sabrina, Bianca e Mariana. Para isso pesquisou o mercado e concluiu que 

em cada 1000 pessoas consultadas:  

600 leram Bianca; 
400 leram Sabrina; 
300 leram Mariana; 
200 leram Bianca e Sabrina; 
150 leram Bianca e Mariana; 
100 leram Sabrina e Mariana; 
20 leram as três obras. 
Calcule:   
a) o número de pessoas que leu apenas uma das três obras. 

 
 
            b) o número de pessoas que não leu nenhuma das três obras. 
 
 
 
             c) o número de pessoas que leu duas ou mais obras. 

 

 

7) As marcas de cerveja mais consumidas em um bar, num certo dia, foram A, 

B e S. Os garçons constataram que o consumo se deu de acordo com a 

tabela a seguir:  

 
 



 
 

 
 
a) Quantos beberam cerveja no bar, nesse dia? 

 
 

b) Dentre os consumidores de A, B e S, quantos beberam apenas duas 

dessas marcas?  

 
 

c) Quantos não consumiram a cerveja S? 

  

d) Quantos não consumiram a marca B nem a marca S? 
 

8) A e B são dois conjuntos tais que A - B tem 30 elementos, A ∩ B tem 10 

elementos e AUB tem 48 elementos. Então o número de elementos de B – A 

é  

a) 8  
b) 10  
c) 12  
d) 18 
e) 29 . 
 

9) Na figura ao lado têm-se representados os conjuntos A, B e C, não disjuntos. 

A região sombreada representa qual conjunto? 

 
10) Estamos acompanhando a vacinação de 200 crianças em uma creche. 

Analisando as carteiras de vacinação, verificamos que 132 receberam a 

vacina Sabin, 100 receberam a vacina contra sarampo e 46 receberam as 

duas vacinas. Vamos orientar os pais das crianças, enviando uma carta para 

cada um, relatando a vacina faltante.  

a) Quantos pais serão chamados para que seus filhos recebam a vacina 

Sabin? 

 
b) Quantos pais serão chamados para que seus filhos recebam a vacina 

contra sarampo?  

 
c) Quantos pais serão chamados para que seus filhos recebam as duas 
vacinas? 

 


