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CONJUNTOS e CONJUNTOS NUMÉRICOS

1)

Considerando o diagrama a seguir determine:

a)

5)

Em um bairro existem 1800 pessoas associadas ao clube
A ou ao clube B sendo 1200 são sócios de A e 800 são
sócios de B. Quantos são sócios de A que não são sócios
de B?

6)

Numa prova de matemática de duas questões, 35
alunos acertaram somente uma questão, 31 acertaram
a primeira, 8 acertaram as duas e 40 erraram a segunda
questão. Então, o número de alunos que fizeram essa
prova foi:

𝑛(𝐴)

a) 43
b) 48
c) 52

b) 𝑛(𝐵)
c)

𝑛(𝐴 ∪ 𝐶)

d) 56
e) 60

d) 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵)
e)

𝑛(𝐶 − 𝐴)

f)

𝑛[(𝐴 ∪ 𝐵) − 𝐶]

2)

Calcule o número de elementos do conjunto A  B,
sabendo que A, B e A  B são conjuntos com 90, 50 e 30
elementos, respectivamente.

3)

Em uma classe, há 20 alunos que praticam futebol mas
não praticam vôlei e há 8 alunos que praticam vôlei mas
não praticam futebol. O total dos que praticam vôlei é
15. Ao todo, existem 17 alunos que não praticam
futebol. O número de alunos da classe é?
a) 30
d) 42
b) 35
e) 44
c) 37

4)

7)

Marcas consumidas
A
B
C
AeB
AeC
BeC
A, B e C

Nº de consumidores
150
120
80
60
20
40
15

Outras

70

Faça um diagrama representativo da situação e
responda:
a) Quantos consumidores beberam refrigerante no
bar, nesse dia?
b) Dentre os consumidores de A, B e C, quantos
beberam apenas duas dessas marcas?
c) Quantos não consumiram a marca B nem a marca
C?

Em relação aos principais conjuntos numéricos, é
CORRETO afirmar que:
Todo número racional é natural, mas nem todo
número natural é racional.
b) Todo número inteiro é natural, mas nem todo
número natural é inteiro.
c) Todo número real é natural, mas nem todo número
natural é real.
d) Todo número racional é inteiro, mas nem todo
número inteiro é racional.
e) Todo número irracional é real.

As marcas de refrigerantes mais consumidas em um bar,
num certo dia, foram A, B e C. Os garçons constataram
que o consumo se deu de acordo com a tabela a seguir:

a)

8)

Sejam M e N conjuntos que possuem um único
elemento em comum. Se o número de subconjuntos de
M é igual ao dobro do número de subconjuntos de N, o
número de elementos do conjunto M U N (união) é:
a) o triplo do número de elementos de M.
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b)
c)
d)
e)
9)

o triplo do número de elementos de N.
o quádruplo do número de elementos de M.
o dobro do número de elementos de M.
o dobro do número de elementos de N.

Dado um conjunto A, chamam-se subconjuntos triviais
de A: o próprio A e o conjunto vazio. Todos os demais
são chamados de subconjuntos próprios. Se o conjunto
A tem 254 subconjuntos próprios, determine n(A).

10) Sobre

26 turistas que se encontram em um catamarã,
sabe-se que:
 75% dos brasileiros sabem nadar
 20% dos estrangeiros não sabem nadar
 Apenas 8 estrangeiros sabem nadar
Com base nas informações, é correto afirmar que:
a) 10 brasileiros sabem nadar
b) 6 brasileiros não sabem nadar
c) 12 são estrangeiros
d) 18 são brasileiros
e) 6 não sabem nadar

11) Considere

os seguintes subconjuntos de números

naturais:
 N = { 0, 1, 2, 3, 4,...}
 P = { x  IN / 6 ≤ x ≤ 20 }
 A = { x  P / x é par }
 B = { 6, 8, 12, 16 }
 C = { x  P / x é múltiplo de 5 }
O número de elementos do conjunto (A – B) ∩ C é:
a) 2
d) 5
b) 3
e) 6
c) 4
12) Numa

pesquisa feita com 92 pessoas sobre a
preferência entre os canais A, B ou C, foi constatado o
seguinte resultado:
 42 preferem o canal A;
 34 preferem o canal B;
 44 preferem o canal C;
 17 preferem os canais A e B;
 20 preferem os canais A e C;
 16 preferem os canais B e C;
 18 não assistem de nenhum desses canais.
Determine quantas pessoas:
a) Assistem os três canais.
b) Não assistem o canal C.
c) Preferem apenas o canal A.

13) Numa

sociedade existem: 35 homens; 18 pessoas que
usam óculos; 15 mulheres que não usam óculos; 7
homens que usam óculos.
a) Qual o número de pessoas que compõem a
sociedade?
b) Quantas pessoas são homens ou quantas usam
óculos?

14) Uma

escola de música oferece apenas os cursos de
Teclado, Violão e Canto. E tem 345 alunos. Sabe-se:






Nenhum aluno estuda apenas canto;
Que nenhum aluno estuda teclado e violão;
Que 225 alunos estudam teclado;
90 alunos estudam teclado e canto;
50 alunos estudam apenas violão.

Quantos alunos estudam apenas canto e violão?
a) 70
c) 140
e) 160
b) 120
d) 150
15) Para

um grupo de funcionários, uma empresa oferece
cursos para somente dois idiomas estrangeiros: inglês e
espanhol. Há 105 funcionários que pretendem estudar
inglês, 118 que prefere espanhol e 37 que pretendem
estudar simultaneamente os dois idiomas. Se 1/7 do
total de funcionários desse grupo não pretende estudar
qualquer idioma estrangeiro, então o número de
elementos do grupo é:
a) 245
c) 231
e) 217
b) 238
d) 224

16) Considere

os pacientes de AIDS classificados em três
grupos de riscos: hemofílicos, homossexuais e
toxicômanos. Num certo país de 75 pacientes verificouse que:
 41 são homossexuais;
 9 são homossexuais e hemofílicos, e não
toxicômanos;
 7 são homossexuais e toxicômanos, e não
hemofílicos;
 2 são toxicômanos e hemofílicos, e não
homossexuais;
 6 pertence apenas ao grupo de risco dos
toxicômanos;
 o número de pacientes que são apenas hemofílicos
é igual ao número de pacientes que são apenas
homossexuais;
 o número de pacientes que pertencem
simultaneamente aos três grupos de riscos é a
metade do número de pacientes que não
pertencem a nenhum grupo de risco.
Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos
três grupos de risco?
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