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 PROBLEMAS ENVOLVENDO CONJUNTOS  - Helson 

1) Foi consultado certo número de pessoas sobre as emissoras de TV a que habitualmente assistem. Obteve-se o 

resultado seguinte: 300 pessoas assistem ao canal A, 270 assistem ao canal B, dos quais 150 assistem a ambos os 

canais A e B e 80 assistem a outros canais distintos de A e B. O número de pessoas consultadas é:  

a) 800 

b) 720 

c) 570 

d) 500 

e) 600 

 

2) Numa empresa de 90 funcionários, 40 são os que falam inglês, 49 os que falam espanhol e 32 os que falam 

espanhol e não falam inglês. O número de funcionários dessa empresa que não falam nem inglês nem espanhol é:  

a) 9 

b) 17 

c) 18 

d) 27 

e) 89 

 

3) 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?  

 

 

 

4) Em uma pesquisa de opinião, foram obtidos estes dados: 

 - 40% dos entrevistados leem o jornal A.  

- 55% dos entrevistados leem o jornal B. 

     - 35% dos entrevistados leem o jornal C. 

     - 12% dos entrevistados leem os jornais A e B.  

     - 15% dos entrevistados leem os jornais A e C. 

     - 19% dos entrevistados leem os jornais B e C.  

     - 7% dos entrevistados leem os três jornais.  

    - 135 pessoas entrevistadas não leem nenhum dos três jornais.  

  Considerando-se esses dados, é CORRETO afirmar que o número total de entrevistados foi:  

 

a) 1 200.                  b) 1 500.                 c) 1 250.                d) 1 350.                e) 1 450. 
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GABARITO: 

1- D       2- C      3- 450      4-B   


