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CONJUNTOS - módulo B04 1º ano – Matemática – Diogo Miranda/Henrique 
1. Um grupo de 180  turistas estão hospedados em um mesmo hotel no estado de São Paulo. As regiões Norte, Sul e Sudeste são 

as regiões do Brasil que já foram visitadas por pelo menos um desses turistas. Desses turistas, 89  já estiveram na Região Sul e 78  

já estiveram na Região Norte. Sabendo que 33  desses turistas só conhecem a Região Sudeste, o número desses turistas que já 

estiveram nas Regiões Norte e Sul é  
a) 10.  
b) 13.  
c) 17.  
d) 20.  
2. Em uma pesquisa realizada com estudantes do IFAL, verificou-se que 100  alunos gostam de estudar português, 150  alunos 

gostam de estudar matemática, 20  alunos gostam de estudar as duas disciplinas e 110  não gostam de nenhuma das duas. 

Quantos foram os estudantes entrevistados? 
a) 330.  
b) 340.  
c) 350.  
d) 360.  
e) 380.  

3. Dados dois conjuntos, A  e B,  onde A B {b, d}, A B {a, b, c, d, e}     e B A {a}.   O conjuntoB  é igual a  

a) {a}  

b) {c, e}  

c) {a, b, d}  

d) {b, c, d, e}  

e) {a, b, c, d, e}  

4. Em uma consulta à comunidade acadêmica sobre a necessidade de melhorias na área física de um determinado campus do 
IFSul, foi obtido o seguinte resultado:  
 

- 538  sugerem reformas nas salas de aula.  

- 582  sugerem reformas na biblioteca.  

- 350  sugerem reformas nas salas de aula e na biblioteca.  

- 110  sugerem reformas em outras instalações.  

 
Quantas pessoas foram entrevistadas nessa consulta?  
a) 770  
b) 880  
c) 1.120  
d) 1.580  

5. Uma pesquisa foi realizada com alguns alunos da Fatec São Paulo sobre a participação em um Projeto de Iniciação Científica 
(PIC) e a participação na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 
 

Dos 75  alunos entrevistados: 

17  não participaram de nenhuma dessas duas atividades; 

36  participaram da reunião da SBPC e 

42  participaram do PIC. 
 
Nessas condições, o número de alunos entrevistados que participaram do PIC e da reunião da SBPC é  
a) 10.  
b) 12.  
c) 16.  
d) 20.  
e) 22.  
6. Um grupo de 33  pais de crianças pré-adolescentes se reuniu para discutir de quem é a tarefa de abordar a educação sexual de 

seus filhos. Nesse grupo, 30  pais têm a opinião de que essa educação deve ser dada pela família, e 28  pais pensam que é uma 

missão para a escola. Considerando que todos opinaram, quantos pais desse grupo concordam que é um dever da família e da 
escola juntas?  
a) 2  pais  b) 25  pais   c) 33  pais   d) 58  pais   e) 91 pais. 


