
LISTA DE EXERCICIOS – 1º BIMESTRE – PROFª GILVÂNIA 
1-pesquisa verificou-se que, das pessoas consultadas, 100 liam o jornal A, 150 liam o jornal B, 20 liam os dois 
jornais (A e B). Sabendo-se que todas as pessoas consultadas liam pelo menos um dos dois jornais, quantas 
pessoas foram consultadas? 
2-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? 
3-Sabe-se que o sangue das pessoas pode ser classificado em quatro tipos quanto a antígenos. Em uma 
pesquisa efetuada em um grupo com 120 pacientes de um hospital, constatou-se que 40 deles têm o antígeno 
A, 35 têm o antígeno B e 18deles têm o antígeno AB. Nestas condições pede-se o número de pacientes cujo 
sangue tem o antígeno O. 
4-Num grupo de 99 esportistas, 40 jogam vôlei , 20 jogam vôlei e xadrez , 22 jogam xadrez e tênis , 18 jogam 
vôlei e tênis e 11 jogam as 3 modalidades .O número de pessoas que jogam xadrez é igual ao número de 
pessoas que jogam tênis. Sabendo-se que cada esportista pratica pelo menos um dos esportes, pergunta-se: 
a) Quantos esportistas jogam tênis e não jogam vôlei? 
b) Quantos jogam xadrez ou tênis e não jogam vôlei ? 
c) Quantos jogam vôlei e não jogam xadrez ? 
d) quantos praticam apenas um esporte? 
e) quantos praticam pelo menos dois esportes? 
5- Em uma universidade são lidos dois jornais, A e B; exatamente 80% dos alunos lêem o jornal A e 60%, o 
jornal B. Sabendo que todo aluno é leitor de pelo menos um dos jornais, determine o percentual de alunos que 
leem ambos. 
6-Numa cidade são consumidos três produtos A, B e C. Feito um levantamento do mercado sobre o consumo 
desses produtos, obteve-se o seguinte resultado disposto na tabela a seguir: 

 
Pergunta-se: 
a)Quantas pessoas consomem apenas o produto A? 
b)Quantas pessoas consomem o produto A ou o produto B ou o produto C ? 
c)Quantas pessoas consomem o produto A ou o produto B ? 
d)Quantas pessoas consomem apenas o produto C ? 
e)Quantas pessoas foram consultadas? 
7- Uma prova era constituída de dois problemas. 300 alunos acertaram somente um dos problemas, 260 
acertaram o segundo, 100 alunos acertaram os dois e 210 erraram o primeiro. Quantos alunos fizeram a 
prova? 
8- Numa sala de aula com 60 alunos , 11 jogam xadrez , 31 são homens ou jogam xadrez e 3 mulheres jogam 
xadrez . Calcule o número de homens que não jogam xadrez. 
9- )Numa pesquisa sobre a preferência em relação a dois jornais, foram consultadas 470 pessoas e o resultado 
foi o seguinte.250 delas leem o jornal A,180 o jornal B e 60 os jornais A e B 
a)quantos leem apenas o jornal A? 
b)quantos leem apenas o jornal B? 
c)quantos leem jornal? 
d)quantos nao leem jornais? 
10- Uma cidade com 10.000 habitantes tem dois clubes de futebol: A e B. Numa pesquisa feitas com seus 
habitantes, constatou-se que 1.200 pessoas não apreciam nenhum dos dois clubes, 1.300 apreciam os dois 
clubes e 4.500 apreciam o clube A. 
a) Quantas pessoas apreciam apenas o clube A? 
b)quantas apreciam o clube B? 
c) quantas apreciam apenas o clube B? 
11- Uma prova com duas questões foi dada a uma classe de quarenta alunos. Dez alunos acertaram as duas 
questões, 25 acertaram a primeira e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as duas 
questões?  
(A) 40 (B) 15 (C) 10 (D) 5  



 

 


