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Conjuntos - Exercícios – 1ºBim. - Helson 

1) Uma pesquisa de mercado sobre a preferência de  

200 consumidores por três tablets:  Ipad, Samsung e Xing-

ling, mostrou que, dos entrevistados: 

20 gostam dos três ; 

30 dos tablets Ipad e Samsung; 

50 dos tablets Samsung e Xing-ling; 

60 dos tablets Ipad e Xing-ling; 

120 do tablet Ipad; 

75 do tablet Samsung. 

Se todas as 200 pessoas entrevistadas deram preferência a pelo 

menos uma das marcas, pergunta-se: 

a) Quantas gostam apenas do tablet Xing-ling? 

 

b) Quantas gostam pelo menos de dois dos tablets? 

 

c) Quantas gostam dos tablets Ipad e Samsung, e não do 

Xing-ling? 

 

 

2) Uma pesquisa foi realizada para verificar a preferência 

musical dos adolescentes .  

1200 jovens foram entrevistadas e os resultados obtidos foram:   

370 jovens preferem Foo Fighters, 300 preferem Luan Santana e 

360 preferem Claudia Leite.  

Desse total, 100 gostam de Foo Fighters  e Luan Santana, 

60 gostam de Luan Santana e Claudia Leite, 30 de Foo Fighters 

e Claudia Leite e 20 gostam dos três. 

Com base nesses dados, determine: 

a) quantas não gostam de nenhum dos 3? 

 

b) gostam de Foo Fighters e gostam da Claudia Leite? 

 

 

c) quantos gostam somente de um desses artistas? 

 

 

3) Ao realizar-se uma prova contendo três questões A, B e C,  

9 acertaram B e C, 6 acertaram A e C, 11 acertaram A, 18 

acertaram B, 16 acertaram C e 2 não acertaram nenhuma.              

Quantos alunos realizaram a prova? 

 

 

4) (ENEM) Um fabricante de cosméticos decide 

produzir três diferentes catálogos de seus produtos, visando a 

públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em 

mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve 

fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de 

impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente, 

50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada 

catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em 

comum, C1 e C3 terão 6 páginas em comum; C2 e C3 terão 5 

páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. 

Nessas condições, o fabricante, para a montagem dos três 

catálogos, necessitará de quantos originais de impressão? 

 

 

5) (PUC – SP) Se A, B e A ∩ B são conjuntos com 90,  

50 e 30 elementos, respectivamente, então o número 

de elementos do conjunto A ∪ B é: 

a) 10         b)  70         c)  85         d)  110        e)  170   

 

 

6) (ENEM) Um estudo realizado com 100 indivíduos que 

abastecem seu carro uma vez por semana em um dos postos 

X, Y ou Z mostrou que: 

� 45 preferem X a Y, e Y a Z.  

� 25 preferem Y a Z, e Z a X. 

� 30 preferem Z a Y, e Y a X. 

Se um dos postos encerrar as suas atividades, e os 100 

consumidores continuarem se orientando pelas preferências 

descritas, é possível afirmar que a liderança de preferência 

nunca pertencerá a: 

 

a) X         b)  Y        c) Z         d) X ou Y         e) Y ou Z

Boa  Diversão  !!!                      


