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Diagramas de Venn(Conjuntos)  

1) Numa pesquisa sobre esportes realizada com 1.000 
adolescentes, 780 afirmaram gostar de futebol e 460 afirmaram 
gostar de vôlei. O número  de entrevistados que disseram gostar 
de futebol e, também, de vôlei foi 
(A) 240    
(B) 260    
(C) 380    
(D) 300    
(E) 320 
 
 
 
 



Diagramas de Venn(Conjuntos)  

2) Numa pesquisa, verificou-se que das pessoas consultadas, 100 
liam o jornal A, 150 liam o jornal B, 20 liam os dois jornais e 110 
não liam nenhum dos dois jornais.  Quantas pessoas foram 
consultadas? 
A) 140    
B) 240    
C) 340    
D) 440    
E) 540 
 
 
 
 



Diagramas de Venn(Conjuntos)  

3) Consideradas duas séries televisivas produzidas pela 
MULTIRIO, verificou-se que, de N pessoas: 
- 48 assistiram à série A; 
- 29 assistiram à série B; 
- 14 assistiram às duas séries; 
- 8 não assistiram nem à série A nem à série B. 
O valor de N é: 
(A) 99    
(B) 84    
(C) 71    
(D) 68 
 
 
 



Diagramas de Venn(Conjuntos)  

4) Dois candidatos A e B disputaram um cargo numa empresa. 
Os funcionários da empresa poderiam votar nos dois ou em 
apenas um deles ou em nenhum deles. O resultado foi o 
seguinte: 55% dos funcionários escolheram o candidato A, 75% 
escolheram o candidato B, 10% dos votos foram em branco. 
Pode-se afirmar então que o total de funcionários que escolheram 
somente um dentre os dois candidatos foi de: 

a50% 
b40% 
c90% 

d120% 
 
 



Diagramas de Venn(Conjuntos)  

5) Uma empresa oferecia vagas de emprego nos estados de São 
Paulo e Rio de Janeiro. Os candidatos pré-selecionados poderiam 
escolher um ou os dois estados em que tivessem interesse em 
trabalhar.Sabe-se que 26 pessoas escolheram São Paulo,12 
optaram pelos dois estados e 20 escolheram apenas um dos dois 
estados. O número de candidatos pré-selecionadosfoi: 

A32 
B34 
C40 
D46 

E58 
 
 


