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01. (ITA-00) Denotemos por n(X) o número de elementos de um conjunto finito X. Sejam A, B e 

C conjuntos tais que n(A∪B)=8, n(A∪C)=9, n(B∪C)=10, n(A∪B∪C)=11 e n(A∩B∩C)=2. Então 

n(A)+n(B)+n(C) é igual a: 

(A) 11        (B) 14  (C)15  (D) 18  (E) 25 

 

02.  (ITA-04) Considere as seguintes afirmações sobre o conjunto U = {0,1,2,3,4, 5,6,7,8,9}:  

I. ∅ ∈ U e n(U) = 10.  II. ∅ ⊂ U e n(U) = 10.  

III. 5 ∈ U e {5} ⊂ U.   IV. {0, 1, 2, 5} ∩ {5} = 5. 

Pode-se dizer, então, que é (são) verdadeira(s)  

A) apenas I e III.      B) apenas II e IV.       C) apenas II e III.  

D) apenas IV.   E) todas as afirmações. 
 

03. (ITA-04) Seja o conjunto , sobre o qual são feitas as seguintes afirmações: 

 
Pode-se dizer, então, que é (são) verdadeira(s) apenas  

A) I e II  B) I e III  C) II e III  D) I  E) II 
 
  

04. (UFPE-05.:G→D) Uma pesquisa sobre o número de moradores nas residências de um bairro 

concluiu que, em 70% das residências, moram duas ou mais pessoas; 80% das demais 

residências são habitadas por um único homem. Qual o percentual do total de residências do 

bairro ocupadas por uma única mulher? 

A) 30% B) 20% C) 10% D) 6% E) 5% 
 

05. (UFPE-06.:G→A) Segundo pesquisa recente, 7% da população brasileira é analfabeta, e 64% 

da população de analfabetos é do sexo masculino. Qual percentual da população brasileira é 

formada por analfabetos do sexo feminino?  

A) 2,52%  B) 5,20%  C) 3,60%  D) 4,48%  E) 3,20% 
 
 

06. (UFPE/G.:D) Numa cidade de 10.000 habitantes são consumidas cervejas do tipo A e B. 

Sabendo que 45% da população tomam a cerveja A, 15% tomam os dois tipos de cervejas e 

20% não tomam cerveja, quantos são os habitantes que tomam da cerveja B? 

a) 3500 b) 4500 c) 4000 d) 5000 e) 2000 
 

07. (UFPE/G.:12) Em uma pesquisa de opinião sobre o consumo dos produtos A, B e C 

constatou-se que: 30% dos entrevistados consomem A, 43% consomem B, 46% consomem C, 

12% consomem A e B, 11% consomem A e C, 13% consomem B e C, 5% consomem A, B e C. Se 

escolhermos ao acaso um dentre os entrevistados, qual a probabilidade percentual de ele não 

consumir nenhum dos três produtos? 
 

08. (G.:E) Objetivando conhecer a preferência musical dos seus ouvintes, certa emissora de 

rádio realizou uma pesquisa, dando como opção 3 compositores M, B e S. Os resultados são: 

• 27 gostam de B     •  34 gostam de M    •  40 gostam de S 

• 16 gostam de B e M             •  12 gostam de B e S 

•   14 gostam de M e S   • 6 gostam de B, M e S       

•   4 não gostam de B, M e S 

Considerando estes dados, qual a alternativa incorreta? 

a) 42 não gostam de B. 

b) 18 gostam de M e não gostam de B. 

c) 20 gostam exclusivamente de S.     

d) 25 não gostam de M. 
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e) 25 gostam de exatamente dois dos compositores.  
 

09. (UFPE/G.:80) Uma população de 1.000 pessoas votou a favor ou contrariamente a 2 

propostas. Contados os votos, observou-se que: 250 pessoas foram contrárias à 1ª proposta, 

450 foram contrárias à 2ª proposta e 380 foram favoráveis às 2 propostas. Indique o número 

de pessoas que votaram contra as duas propostas.   
 

10. (UFPE/G.:20) Numa pesquisa sobre o consumo dos produtos A, B e C, obteve-se o seguinte 

resultado: 68% dos entrevistados consomem A, 56% consomem B, 66% consomem C e 15% 

não consomem nenhum dos produtos. Qual a percentagem mínima de entrevistados que 

consomem A, B e C?  
 

11. (UFPE/G.:63) Uma consulta aponta que, dos 600 alunos de uma escola, 485 gostam de 

matemática, 386 gostam de física e 392 gostam de química. Qual o número mínimo de alunos 

da escola que gostam das três disciplinas? 
 

12. (UFPE – Mat.3/2002/G.:39) Em julho de 2001 uma pesquisa constatou que, devido ao 

racionamento de energia, 76% das indústrias cortaram a produção, e 63% irão demitir 

funcionários. Qual o percentual mínimo das indústrias que tomaram as duas medidas? 
 

13. (UFPE/G.:93) Numa pesquisa de mercado, foram entrevistados consumidores sobre suas 

preferências em relação aos produtos A e B. Os resultados da pesquisa indicaram que: 

� 310 pessoas compram o produto A; 

� 220 pessoas compram o produto B; 

� 110 pessoas compram os produtos A e B; 

� 510 pessoas não compram nenhum dos dois produtos. 

Indique o número de consumidores entrevistados, dividido por 10. 
 

14. (CEFET-PE/G.:C) O tempo de queda de um corpo abandonado no espaço é dado pela 

fórmula t��2�h0-h�g , onde h0 é a altura inicial do corpo, h é a altura após um tempo t de queda 

(h, h0 em metros e t em segundos) e g é aceleração da gravidade.  Sabendo-se que esse corpo 

já percorreu 40m em queda livre e que g = 9,8 m/s
2
, o tempo de queda em segundos pertence 

ao intervalo:  

a) ]0, 1]    b)  ]1, 2]   c)  ]2, 3]          d) ]3, 4]  e) ]4, 5]   
  

 

 


