
 
 

Emily e Luís fizeram uma pesquisa para descobrir qual era o time preferido da 
sua família. Entre os seus pais, irmãos, tios e avós, entrevistaram 36 pessoas. 
Chegaram à conclusão que  da família torcia para o Bola Dourada Futebol2

1  
Clube,  preferia o Trave de Prata Esporte Clube e o restante torcia para outros3

1  
times. 
* Qual era o time preferido da família? 
* Quantos familiares torcem para cada time? 
* Imagine que cada tampinha represente um membro da família. Como 
poderíamos separar os grupos que torcem para cada time? 
 
Na mesma pesquisa, Emily e Luís perguntaram quem costumava praticar 
esportes. Apenas  dos entrevistados não costumava praticar nenhum esporte.4

1  
* Quantos eram os familiares que não praticavam esportes? 
* Represente os grupos dos familiares que praticam esportes e dos que não 
praticam esportes utilizando as tampinhas. 
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