
01) Em um vestibular, 80 alunos acertaram pelo menos uma questão entre as questões
de nº 1 e nº 2.
 Sabe-se que 70 deles acertaram a questão nº 1 e 50 acertaram a questão nº 2. O
número de alunos que acertaram ambas as questões é igual a:
a) 40      b) 35        c) 20        d) 60        e) 120

02) Fez-se em uma população, uma pesquisa de mercado sobre o consumo de sabão
em pó de três marcas distintas A, B e C. Em relação à população consultada e com o
auxílio dos resultados da pesquisa tabelados abaixo

Determine:
I) O número de pessoas consultadas.
II) O número de pessoas que não consomem as marcas A ou C.
III) O número de pessoas que consomem pelo menos duas marcas.
IV) A porcentagem de pessoas que consomem as marcas A e B mas não consomem a
marca C.
V) A porcentagem de pessoas que consomem apenas a marca C

03) Uma pesquisa de mercado sobre a preferência de 200 consumidores por três
produtos P1, P2 e P3 mostrou que, dos entrevistados,
�20 consumiam os três produtos;
�30 os produtos P1 e P2;
�50 os produtos P2 e P3;
�60 os produtos P1 e P3;
�120 o produto P1;
�75 o produto P2
�Se todas as 200 pessoas entrevistadas deram preferência à pelo menos um dos
produtos, pergunta-se:
a) Quantas consumiam somente o produto P3?
b) Quantas consumiam pelo menos dois dos produtos?
c) Quantas consumiam os produtos P1 e P2, e não P3?

04) Acrescentando-se dois novos elementos a um conjunto A, verificou3se que o

número de subconjuntos de A teve um acréscimo de 384. Quantos elementos possuía

originalmente o conjunto A?



05) Seja A o conjunto dado por A = [1,5] ∩ [-1,4] ∩ [3,8]. Qual é o elemento máximo e
o elemento mínimo de A?

06) Se A= {x  / -1 < x < 2} e B= {x  / 0  x  }, determine o conjunto A B:R∈ R∈ ≤   < 3 ∩


