
EM/ Matemática 1º ANO - CONJUNTOS  

 

 

 

LISTA 1  

ASSUNTO: Conjuntos 

PROF. Valdex Santos 

 

1. Dados os conjuntos A = {2, 3, 4}, B= {2, 3, 5, 6, 7}, C= {5, 6, 7} e D= {2, 4}, determine: 

 

a) (A  B)  C d) (A  D)  (A  C) g) (D  C)  B 

b) (C  D)  A e) (B – A)  D h) B – (C  D) 

c) B – (C  D) f) C (A  D) i) (A – D)  (B – C) 

2. Seja A  B a diferença simétrica dos conjuntos A e B definida pela igualdade:  

 A  B = (A – B)  (B – A).  

 Se A = {a, b, c} e B = {b, c, d, e, f}, determine A  B. 

3. Se A = {1, 3, 4, 5, 6}, A  B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} e A  B = {5,6}, determine o conjunto B. 

4. Sabendo que M = {2, 3, 4, 5, 6}, M  N = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} e M  N = {2, 3, 4}, determine o conjunto 

N. 

5. O conjunto A tem 13 elementos, A  B tem 8 elementos e A  B tem 15 elementos. Quantos 

elementos tem B? 

6. De um grupo de 22 universitários, há 8 que cursam Engenharia, 10 que cursam Administração e 3 

que cursam ambos. Quantos não estão cursando nem engenharia nem Administração? 

7. Uma população consome 3 marcas de sabão em pó: A, B e C. Feita uma pesquisa de 

mercado, colheram-se os seguintes resultados: 

 Marca        Consumidores 
 A  -------------- 109 
 B  ------------- 203 
 C  -------------- 162 
 A e B  --------- 25 
 B e C  --------- 41 
 A e C  --------- 28 
 A, B e C ------ 5 
 Nenhuma  ---- 115 
 
 Determine: 
 a) O número de pessoas consultadas 

 b) O número de pessoas que consomem as marcas A ou C 
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8. A escola tem 20 professores, sendo que 6 lecionam apenas Matemática, 5 apenas Física e 7 

lecionam outras disciplinas distintas de Matemática e Física. Quantos são os professores que 

lecionam Matemática e Física? 

9. Em uma classe de 45 meninas, cada uma delas ou tem cabelos pretos ou olhos castanhos, 35 têm 

cabelos pretos e 20 têm olhos castanhos. Determine o número de meninas que têm cabelos pretos 

e olhos castanhos. 

10. Um professor de Português passou uma pesquisa numa sala de aula de trinta alunos, perguntando 

quantos haviam lido as obras Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, ambas de 

Machado de Assis. O resultado da pesquisa foi precisamente: 

 19 alunos leram Dom Casmurro, 

             20 alunos leram Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

             3 alunos não leram nenhum dos dois livros. 

 Com base no resultado da pesquisa, quantos leram as duas obras? 

11. Quarenta e um alunos de um colégio opinaram numa pesquisa em que eram solicitados a 

responder se eram leitores de jornal ou revista. Concluiu-se exatamente que: 24 alunos lêem jornal, 

30 alunos lêem revista e 5 alunos não lêem jornal nem revista. Quantos alunos lêem jornal e 

revista? 

12. Dentre os inscritos em um concurso público, 60 são homens e 20% destes já têm 

emprego. Dentre as mulheres, 10 já estão empregadas. Sabendo que o total de inscritos é 

de 100 pessoas, determine o número de pessoas desempregadas. 

13. Em 55 amostras de sangue, observamos que 20 apresentam o antígeno A, 12 apresentam B e 7 

apresentam ambos os antígenos. Quantas amostras são de sangue tipo: 

             a) A? 

             b) B? 

             c) AB? 

            d) O? 

14. O tipo sanguíneo de uma pessoa é classificado segundo a presença no sangue dos antígenos A e 

B. Podemos ter: 

             Tipo A: pessoas que têm só o antígeno A. 

             Tipo B: pessoas que têm só o antígeno B. 

             Tipo AB: pessoas que têm A e B. 

             Tipo O: pessoas que não têm A nem B. 

 Em 55 amostras de sangue, observamos que 20 apresentam o antígeno A, 12 apresentam B e 7 

 apresentam ambos os antígenos. Quantas amostras são de sangue tipo: 

          a) A? 

          b) B? 

          c) AB? 

          d) O? 

15. Numa comunidade constituída por 1800 pessoas, há três programas de televisão favoritos: esporte 

(E), novela (N) e humorismo (H). A tabela a seguir indica quantas pessoas assistem a esses 

programas: 

Programas E N H E e N N e H E e H E, N e H 

Número de 
telespectadores 

400 1220 1080 220 800 180 100 
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 Por meio desses dados, determine o número de pessoas da comunidade que não assistem a 

 qualquer dos três programas. 

16. Numa pesquisa de mercado foram entrevistadas 61 pessoas sobre suas preferências em relação a 

três jornais A, B e C. O resultado da pesquisa foi precisamente: 

           44 pessoas lêem o jornal A. 

           37 pessoas lêem o jornal B. 

           32 pessoas lêem os jornais A e C. 

           28 pessoas lêem os jornais A e B. 

           26 pessoas lêem os jornais B e C. 

           20 pessoas lêem os jornais A, B e C. 

           07 pessoas não lêem jornal. 

 Com base nesse resultado, quantas pessoas lêem o jornal C? 

17. Num avião, encontravam-se 122 passageiros dos quais 96 eram brasileiros, 64 homens, 47 

fumantes, 51 homens brasileiros, 25 homens fumantes, 36 brasileiros fumantes e 20 homens 

brasileiros fumantes. Calcule: 

             a) o número de mulheres brasileiras não-fumantes; 

             b) o número de homens fumantes não-brasileiros; 

             c) o número de mulheres fumantes. 

18. Os 36 alunos de uma classe fizeram uma prova de 3 questões. Sabendo que 4 erraram todas as 

questões, 5 só acertaram a primeira questão, 6 só acertaram a segunda, 7 só acertaram a terceira, 

9 acertaram a primeira e a segunda, 10 acertaram a primeira e a terceira, e 7 acertaram a segunda e 

a terceira, determine quantos acertaram as três questões. 

19. Numa prova sobre o corpo humano constavam três questões: a primeira, sobre o sistema 

circulatório; a segunda, sobre sistema respiratório e; a terceira, sobre o sistema nervoso. Sabe-se 

que dos 29 alunos que fizeram a prova, precisamente: 

              15 alunos acertaram a primeira questão. 

               7 alunos acertaram somente a segunda questão. 

               1 aluno acertou somente a terceira questão.  

             11 alunos acertaram a segunda e a terceira questão. 

              nenhum aluno errou todas as questões. 

 Quantos alunos acertaram as três questões? 

20. (UFPR) Foi realizada uma pesquisa para avaliar o consumo de três produtos designados por A, B e 

C. Todas as pessoas consultadas responderam à pesquisa e os resultados estão indicados no 

quadro abaixo: 

PRODUTO NÚMERO DE CONSUMIDORES 

A 25 

B 36 

C 20 

A e B 6 

A e C 4 

B e C 5 

A e B e C 0 

Nenhum dos produtos 20 

21. Observação: o consumidor de dois produtos está incluído também como consumidor de cada um 

destes dois produtos. 
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 Com bases nestes dados, calcule o número total de pessoas consultadas. 

22. (Evangélica-2000) Duas empresas, a “PeçaMetal” e a “Eletritudo”, abriram inscrições para 

admissão de novos funcionários. Participaram dos testes seletivos das empresas 596 candidatos. 

Na empresa “PeçaMetal”, 286 candidatos participaram da seleção e 36 candidatos fizeram teste 

nas duas empresas. O número de candidatos que participaram do teste seletivo da empresa 

“Eletritudo” foi: 

           a) 346 

b) 382 

c) 310 

d) 274 
e) 326 

23. (USP-2000) Numa cidade com 30 000 domicílios, 10 000 recebem regularmente o jornal da loja de 

eletrodomésticos X, 8 000 recebem regularmente o jornal do supermercado Y e metade do número 

de domicílios não recebe nenhum dos dois jornais. Determine o número de domicílios que 

recebem os dois jornais. 

24. (PUC-PR) Em uma pesquisa com uma turma de alunos, apurou-se o seguinte: 45% dos alunos são 

homens. Sabe-se também que 60% dos alunos jogam futebol e que destes 70% são homens. Que 

percentual de alunos, que não jogam futebol e são mulheres? 

25. Numa escola há n alunos. Sabe-se que 56 alunos lêem o jornal A, 21 lêem os jornais A e 

B, 106 lêem apenas um dos jornais e 66 não lêem o jornal B. O valor de n é? 

26. Dentre os inscritos no vestibular, 120 são homens e 20% destes já fazem faculdade. 

Dentre as mulheres, 20 já estão na faculdade. Sabendo que o total de inscritos é de 200 

pessoas, determine o número de pessoas que ainda não fazem faculdade. 

27. Em uma escola que tem 415 alunos, 221 estudam inglês, 163 estudam francês e 52 

estudam ambas as línguas. Quantos alunos estudam inglês ou francês? Quantos alunos 

não estudam nenhuma das duas? 

28. 52 pessoas discutem a preferência por Coca-Cola e Fanta, entre  outros refrigerantes, e 

conclui-se que o número de pessoas que gostavam de Fanta era: 

I. o quádruplo do número de pessoas que gostavam de Coca-Cola e Fanta; 
II. o dobro do número de pessoas que gostavam de Coca-Cola; 
III. a metade do número de pessoas que não gostavam nem de Coca e nem de Fanta. 
 
Quantas pessoas não gostavam dos dois refrigerantes? 

29. Num grupo de desportistas, 16 torcem apenas pelo Vasco, 8 apenas pelo Vitória e São 

Paulo, 14 pelo Vasco e Vitória, 5 torcem pelos 3 times citados, 37 torcem pelo Vasco, 27 

torcem pelo São Paulo, mas não torcem pelo Vitória, 13 não torcem por esses times e 50 

torcem por apenas um desses times. 

a) Quantos não torcem pelo Vasco? 
b) Quantos desportistas tem o grupo? 

30. Numa turma anotou-se que 10 gostam de aula só pela manhã, 20 gostam de aula à tarde, 

8, de manhã e de tarde e 6 nem de manhã nem de tarde. O número de alunos dessa turma 

é? 

31. Numa escola com 200 alunos, 60% são mulheres. Usam óculos 30 homens e 40 mulheres. 

Quantos alunos não usam óculos na escola? 

32. Numa Universidade com N alunos, 80 estudam Física, 90 Biologia, 55 Química, 32 Biologia 

e Física, 23 Química e Física, 16 Biologia e Química e 8 estudam nas três faculdades. 

Sabendo-se que esta Universidade somente mantém as três faculdades, quantos alunos 

estão matriculados na Universidade? 


