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1.   Em uma pesquisa sobre a preferência para o consumo de dois produtos, foram 

entrevistadas 970  pessoas. Dessas, 525  afirmaram consumir o produto A,  250  o produto B  

e 319  não consomem nenhum desses produtos. O número de pessoas que consomem os dois 

produtos é  
a) 124     
b) 250     
c) 525     
d) 527     
e) 775     
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Resposta: 
 
[A] 
 
Considerando que x  seja o número de pessoas que consomem os dois produtos, temos: 
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525 x x 250 x 219 970

x 970 1094

x 124

x 124

− + + − + =

− = −

− = −

=

 

 

Portanto, 124  pessoas consomem os dois produtos.  
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2.   Foi solicitado que um grupo de 64  pessoas escolhesse um número natural maior do que 

3.  Após análise das escolhas, constatou-se que: 12  pessoas escolheram um número primo, 

30  um número par, 14  um múltiplo de 3,  e 6  um múltiplo de 6.  

 

O número de pessoas que escolheu um número ímpar, não múltiplo de 3,  foi igual a:  

a) 14     
b) 26     
c) 12     
d) 20     
e) 34     
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Resposta: 
 
[B] 
 
Vamos, inicialmente, considerar os seguintes conjuntos: 

A :  conjunto dos números primos maiores que 3.  

B :  Conjunto dos números pares maiores que 3.  

C :  Conjunto dos múltiplos de 3  maiores que 3.  

D B C :=   conjunto dos múltiplos de 6  maiores que 3.  

 
Organizando as informações do problema através de diagramas: 
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Temos então a seguinte equação: 

x 12 24 6 8 64 x 14+ + + + =  =  

 

Considerando que todo número primo maior que 3  é ímpar, O número de pessoas que 

escolheu um número ímpar, não múltiplo de 3,  foi igual a: 

x 12 14 12 26+ = + =   
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3.   Em uma pesquisa realizada com estudantes do IFAL, verificou-se que 100  alunos gostam 

de estudar português, 150  alunos gostam de estudar matemática, 20  alunos gostam de 

estudar as duas disciplinas e 110  não gostam de nenhuma das duas. Quantos foram os 

estudantes entrevistados?  
a) 330.     
b) 340.     
c) 350.     
d) 360.     
e) 380.     
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Resposta:
[B]

Considere a situação:

Somando os valores: 

80 20 130 110 340+ + + =   
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4.   Em uma pesquisa com 120  pessoas, verificou-se que 

 

65  assistem ao noticiário A  

45  assistem ao noticiário B  

42  assistem ao noticiário C  

20  assistem ao noticiário A  e ao noticiário B  

25  assistem ao noticiário A  e ao noticiário C  

15  assistem ao noticiário B  e ao noticiário C  

8  assistem aos três noticiários. 

 
Então o número de pessoas que assistem somente a um noticiário é  
a) 7     
b) 8     
c) 14     
d) 28     
e) 56     
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Resposta: 
 
[E] 

Assim, o número de pessoas que assistem somente a um noticiário é 28 18 10 56.+ + =   
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5.   Uma pesquisa foi realizada com alguns alunos da Fatec São Paulo sobre a participação em 
um Projeto de Iniciação Científica (PIC) e a participação na reunião anual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 
 

Dos 75  alunos entrevistados: 

17  não participaram de nenhuma dessas duas atividades; 

36  participaram da reunião da SBPC e 

42  participaram do PIC. 
 
Nessas condições, o número de alunos entrevistados que participaram do PIC e da reunião da 
SBPC é  
a) 10.     
b) 12.     
c) 16.     
d) 20.     
e) 22.     
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Resposta: 
 
[D] 
 
Sendo x o número de alunos que participaram do PIC e da reunião da SBPC , temos os 
seguintes diagramas. 
 

42 x x 36 x 17 75

x 95 75

x 20

x 20

− + + − + =

− + =

− = −

=

 

Resposta 20.   
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6.   Em uma pesquisa, constatou-se que, das 345  pessoas de um determinado local, 195  

jogavam tênis, 105  jogavam tênis e vôlei, e 80  não jogavam nem vôlei nem tênis. 

 
Qual é o número de pessoas que jogavam vôlei e não jogavam tênis?  
a) 70     
b) 75     
c) 105     
d) 180     
e) 195     
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Resposta: 
 
[A] 
 
Do enunciado, podemos montar o seguinte diagrama 

Assim, 

90 105 x 80 345

x 70

+ + + =

=
 

 

Logo, o número de pessoas que jogavam vôlei e não jogavam tênis era igual a 70.   
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7.   Um grupo de 33  pais de crianças pré-adolescentes se reuniu para discutir de quem é a 

tarefa de abordar a educação sexual de seus filhos. Nesse grupo, 30  pais têm a opinião de 

que essa educação deve ser dada pela família, e 28  pais pensam que é uma missão para a 

escola. Considerando que todos opinaram, quantos pais desse grupo concordam que é um 
dever da família e da escola juntas?  
a) 2  pais.    
b) 25  pais.    
c) 33  pais.     
d) 58  pais.     
e) 91 pais.     
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Resposta: 
 
[B] 
 
Calculando: 
 

28 x 30 x x 33 x 33 58 x 25− + − + =  − = −  =    
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8.   Um motorista de táxi cobra, para cada corrida, uma taxa fixa de R$5,00  e mais R$2,00  

por quilômetro rodado. O valor total arrecadado (R)  num dia é função da quantidade total (x)  

de quilômetros percorridos e calculado por meio da função R(x) ax b,= +  em que a  é o preço 

cobrado por quilômetro e b,  a soma de todas as taxas fixas recebidas no dia. Se, em um dia, o 

taxista realizou 10  corridas e arrecadou R$410,00,  então a média de quilômetros rodados por 

corrida, foi de  
a) 14     
b) 16     
c) 18     
d) 20     
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Resposta: 
 
[C] 
 

Se em 10  corridas ele arrecadou R$410,00,  em média ele arrecadou 41  reais por corrida. 

Daí, temos 41 5 2x,= +  onde x  é a quantidade de quilômetros rodados, em média, por corrida. 

 

Resolvendo a equação 2x 5 41,+ =  temos x 18km.=   
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9.   Alunos de um curso de engenharia desenvolveram um robô “anfíbio” que executa saltos 
somente nas direções norte, sul, leste e oeste. Um dos alunos representou a posição inicial 

desse robô, no plano cartesiano, pela letra P,  na ilustração. 
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A direção norte-sul é a mesma do eixo y,  sendo que o sentido norte é o sentido de 

crescimento de y,  e a direção leste-oeste é a mesma do eixo x,  sendo que o sentido leste é o 

sentido de crescimento de x.  

Em seguida, esse aluno deu os seguintes comandos de movimentação para o robô: 4  norte, 2  

leste e 3  sul, nos quais os coeficientes numéricos representam o número de saltos do robô 

nas direções correspondentes, e cada salto corresponde a uma unidade do plano cartesiano. 
 
Depois de realizar os comandos dados pelo aluno, a posição do robô, no plano cartesiano, será  
a) (0; 2).     

b) (0; 3).     

c) (1; 2).     

d) (1; 4).    

e) (2;1).     
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Resposta: 
 
[C] 
 

Tem-se que P ( 1,1).= −  Portanto, após realizar os comandos dados pelo aluno, a posição do 

robô, no plano cartesiano, será ( 1 2,1 4 3) (1, 2).− + + − =   
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10.   O jogo da velha tradicional consiste em um tabuleiro quadrado dividido em 9 partes, no 
qual dois jogadores, alternadamente, vão colocando peças (uma a cada jogada). Ganha o jogo 
aquele que alinhar, na horizontal, na vertical ou na diagonal, três de suas peças.  
Uma versão chamada JOGO DA VELHA DE DESCARTES, em homenagem ao criador da 
geometria analítica, René Descartes, consiste na construção de um subconjunto do plano 
cartesiano, no qual cada jogador, alternadamente, anota as coordenadas de um ponto do 
plano. Ganha o jogo aquele que primeiro alinhar três de seus pontos. A sequência abaixo é o 
registro da sequência das jogadas de uma partida entre dois jogadores iniciantes, em que um 
anotava suas jogadas com a cor preta e o outro, com a cor cinza. Eles desistiram da partida 
sem perceber que um deles havia ganhado.  
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Com base nessas informações, é correto afirmar que o jogador que ganhou a partida foi o que 
anotava sua jogada com a cor  
a) cinza, em sua terceira jogada.    
b) preta, em sua terceira jogada.    
c) cinza, em sua quarta jogada.    
d) preta, em sua quarta jogada.    
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Resposta: 
 
 [A] 
 
Considere a figura. 
 

De acordo com a sequência de jogadas apresentada, podemos concluir que o jogador que 
ganhou a partida foi o que anotava sua jogada com a cor cinza, em sua terceira jogada, ou 

seja, na jogada (1,3).   
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