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Certa cidade com uma população de 100 000 habitantes possui 3 jornais: I, II e III. As proporções de 

moradores que leem esses jornais são as seguintes: I:10%; II:30%; III:5%; I e II:8%; I e III:2%; II e III:4%; I, 

II e III:1% 

 

O enunciado leva-nos à construção do seguinte esquema: 

 

 

 

a) determine o número de pessoas que leem apenas um jornal? 

 A percentagem de pessoas que leem apenas um jornal encontra-se na zona colorida: 

 

 

Número de pessoas que leem apenas um jornal = 20% x 100 000 = 20 000  

 

 

b) quantas pessoas leem pelo menos dois jornais? 

A percentagem de pessoas que leem pelo menos dois jornais encontra-se na zona colorida: 

 

 

Número de pessoas que leem pelo menos dois jornais = 12% x 100 000 = 12 000 
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c) se I e III são jornais matutinos e II é um jornal vespertino, quantas  

pessoas leem pelo menos um jornal matutino mais um jornal vespertino? 

A percentagem de pessoas que leem pelo menos um jornal matutino mais um jornal vespertino encontra-se na 

zona colorida: 

 

 

Nº de pessoas que leem pelo menos um jornal matutino mais um jornal vespertino = 11% x 100000 = 11 000 

 

 

d) quantas pessoas não leem nenhum jornal? 

A percentagem de pessoas que não leem jornais = 100 - (19 + 3 + 1 + 7 + 1 + 1) = 100 – 32 = 68% 

Número de pessoas que não leem jornais = 0,68 x 100 000 = 68 000  

 

 

e) quantas pessoas leem apenas um jornal matutino e um jornal vespertino? 

 

A percentagem de pessoas que leem apenas um jornal matutino e um jornal vespertino encontra-se na zona 

colorida: 

 

 

Número de pessoas que leem apenas um jornal matutino e um jornal vespertino = 10% x 100000 = 10 000 


