
 

 

 

 

Numa academia, pelo turno da tarde há atividades na qual estão matriculados 

50 alunos. Sabe-se que 12 praticam natação e 16 praticam judô. Selecionando-se 

um aluno ao acaso, avalie a probabilidade de ele ser praticante de judô, de 

natação ou de outra modalidade.  
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