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Conjuntos 1ª SÉRIE – Matemática – Henrique de Faria.  

 
Lista 03 

 
01. No primeiro bimestre de 2019, uma escola verificou que 24  alunos ficaram com notas abaixo do 

esperado em Matemática, 18  em Português e 15  em Ciências. Desses alunos, 15  ficaram com 
rendimento insatisfatório em Matemática e Português, 9  em Matemática e Ciências, e 9  em Ciências 
e Português. Apenas 6 ficaram com nota baixa nas três matérias citadas. 
 
É correto afirmar-se que a quantidade de alunos que ficaram com nota baixa em Matemática, mas 
não em Português ou Ciências, é  
a) 21.     
b) 18.     
c) 15.     
d) 9.     
e) 6.     

 
02. Uma empresa oferece dois cursos não obrigatórios aos seus funcionários no momento da admissão: 

Primeiros Socorros e Prevenção de Incêndios. Essa empresa tem hoje 500  funcionários. Desses, 200  
fizeram o curso de Primeiros Socorros, 150  fizeram o de Prevenção de Incêndios e 70  fizeram os dois 
cursos. 
 
O Departamento de Pessoal da empresa está fazendo uma pesquisa sobre a qualidade dos cursos 
ofertados e sorteia aleatoriamente, dentre seus funcionários, aqueles que responderão a um 
questionário. 
 
Qual é a probabilidade de se sortear um funcionário que não tenha feito nenhum dos dois cursos?  
a) 86%     
b) 44%     
c) 42%     
d) 30%     
e) 6%     

 
03. Analisando os conteúdos nos quais os alunos possuem maiores dificuldades de aprendizagem em uma 

escola com 500  alunos, percebeu-se que: 208  têm dificuldades de aprendizagem em matemática; 
198,  em português; 154,  em física; 62,  em matemática e física; 38,  em português e física; 52, em 
matemática e português e 20  têm dificuldades nas três disciplinas.  
 
Por esse viés, o número de alunos que não tem dificuldades em nenhuma dessas disciplinas é de   
a) 92  alunos.     
b) 72  alunos.     
c) 60  alunos.     
d) 20  alunos.     

 
04. 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.     

 
 



A impressão deste material não é obrigatória. 

05. Sejam A,B  e C  subconjuntos do conjunto dos números naturais {0,1, 2, 3, 4, },   de modo que: 
- A  é o conjunto dos números de 3  algarismos, todos distintos. 
- B  é o conjunto dos números que possuem exatamente 1 algarismo 5.  
- C  é o conjunto dos números pares. 
 

E sejam os conjuntos: 

C C

C

P A C

Q A B

R B C

 

 

 

 

 

onde a notação CX  indica o conjunto complementar do conjunto X.  
 

São elementos respectivos dos conjuntos P, Q  e R  os números  
a) 204, 555, 550       b) 972,1234, 500       c) 1234, 505, 5555      d) 204,115, 550     

 
06. Dados os conjuntos A {x | 2 x 4}      e B {x | x 0},    a intersecção entre eles é dada pelo 

conjunto  
a) {x | 0 x 4}        b) {x | x 0}        c) {x | x 2}        d) {x | x 4}   

 
07. Em uma pesquisa para estudar a incidência de três fatores de risco (A, B e C) para doenças cardíacas 

em homens, verificou-se que, do total da população investigada, 
15%  da população apresentava apenas o fator A; 
15%  da população apresentava apenas o fator B; 
15%  da população apresentava apenas o fator C; 
10%  da população apresentava apenas os fatores A e B; 
10%  da população apresentava apenas os fatores A e C; 
10%  da população apresentava apenas os fatores B e C;  
 

em 5%  da população os três fatores de risco ocorriam simultaneamente. 
 

Da população investigada, entre aqueles que não apresentavam o fator de risco A, a porcentagem dos 
que não apresentavam nenhum dos três fatores de risco é, aproximadamente,  
a) 20%.        b) 50%.        c) 25%.        d) 66%.       e) 33%.     

 
08. A empresa The Sound of Perseverance, originalmente instalada na região centro-oeste do País, está 

abrindo mais duas filiais: uma no estado do Paraná e outra no estado de Minas Gerais. No entanto, as 
duas novas filiais necessitarão de mão de obra qualificada, e a alguns funcionários foi oferecida a 
oportunidade de escolher onde desejariam trabalhar, de forma que 36  funcionários escolheram a filial 
do Paraná, 30  escolheram a filial de Minas Gerais, enquanto 22  funcionários mostraram-se 
indiferentes quanto ao destino de transferência. De acordo com as informações oferecidas, assinale a 
alternativa que apresenta a quantidade total de funcionários que a empresa transferiu.  
a) 88  funcionários.      b) 66  funcionários.      c) 58  funcionários.    
d) 52  funcionários.      e) 44  funcionários.    

 
09. Os conjuntos X  e Y  são tais que X {2, 3, 4, 5}  e X Y {1, 2, 3, 4, 5, 6}.   É necessariamente verdade que  

a) {1, 6} Y.       b) Y {1, 6}.       c) X Y {2, 3, 4, 5}.       d)  X Y.       e)  4 Y.  
 
10. Em uma cooperativa de agricultores do município de Vitória de Santo Antão, foi realizada uma consulta 

em relação ao cultivo da cultura da cana-de-açúcar e do algodão. Constatou-se que 125  associados 
cultivam a cana-de-açúcar, 85  cultivam o algodão e 45  cultivam ambos. 
 

Sabendo que todos os cooperativados cultivam pelo menos uma dessas duas culturas, qual é o número 
de agricultores da cooperativa?  
a) 210        b) 255        c) 165         d) 125      e) 45     


