
 

 

Tarefa 9 professor Salviano 
 
01. Considere os conjuntos 

A{1,2,3,4} e B{2,4} 
e avalie as afirmações. 
I 3A 
II 4B 
III BA 
É(são) verdadeira(s) 
(A) apenas I. 
(B) apenas II. 
(C) apenas III. 
(D) apenas I e III. 
(E) todas. 

 
02. Avalie as afirmações. 
 I 0{0, 1, 2, 3, 4} 
 II {1}{1, 2} 
 III {0} 
 IV {1} 
 V {, 1} 

Quantas afirmações são verdadeiras? 
 
03. Considere os conjuntos 

A{1,3,5} e B{1,2,4,6} 
e avalie as afirmações. 

 I AB{1, 2, 3, 4, 5, 6} 
 II AB{1} 
 III A–B{2, 4, 6} 

É(são) verdadeira(s) 
(A) apenas I e II. 
(B) apenas I. 
(C) apenas III. 
(D) apenas II e III. 
(E) todas. 

 
04. Considere que 

A{1,2,3} e B{2,3,6,5} 
são subconjuntos do conjunto universo 

U{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 
e avalie as afirmações. 

 I AC{0, 4, 5, 6, 7} 
 II BCA{1} 
 III ACBC{0, 4, 7} 

É(são) verdadeira(s) 
(A) todas. 
(B) apenas I. 
(C) apenas I e III. 
(D) apenas I e II. 
(E) apenas II e III. 

 
05. Considere que P(A) seja o conjunto das partes 

do conjunto 
A{0,1,4,8} 

e avalie as afirmações. 
 I 4P(A) 
 II {1,4, }P(A) 
 III AP(A) 

É(são) verdadeira(s) 
(A) nenhuma. 

(B) apenas I e III. 
(C) apenas I e II. 
(D) apenas II e III. 
(E) todas. 

 
06. Em certa escola circulam dois jornais: A e B. Em 

relação à leitura desses jornais, por parte dos 
840 alunos da escola, constatou-se que 10% 
não leem esses jornais, 520 leem o jornal B e 
440 leem o jornal A. Determine o número de 
alunos do colégio que leem os dois jornais. 

 
07. Em uma turma do primeiro ano do ensino médio, 

15 alunos gostam de refrigerante, 25 alunos 
gostavam de suco e 5 alunos gostam de suco e 
refrigerante. Contando que todos os alunos dessa 
turma gostam de ao menos uma dessas bebidas, 
quantos são os alunos dessa turma? 

 
08. Uma pesquisa feita com 50000 pessoas para 

identificar o acesso da população a três jornais. 
Constatou-se que: 40% leem A, 28% leem B, 
58% leem C, 20% leem somente A, 12% leem 
somente B, 35% leem somente C e 11% leem 
somente A e C. Considerando que A, B e C têm 
leitores em comum, e que sempre existem 
leitores em comum a dois jornais, qual o número 
de pessoas que leem mais de um jornal? 

 
09. O diretor de uma escola fez uma pesquisa junto 

aos seus 590 alunos sobre as políticas públicas 
de acesso ao Ensino Superior. No questionário, 
perguntava-se sobre as Cotas, as Bolsas e o 
ENEM, como modelo de exame vestibular. Notou-
se que: 226 aprovavam as Cotas; 147, as 
Bolsas; 418, o ENEM; 53, as Cotas e as Bolas; 
85, as Bolsas e o ENEM; 116, as Cotas e o 
ENEM; e 44, as Cotas, as Bolsas e o ENEM. 
Determine a quantidade de alunos que 
aprovavam somente uma dessas políticas 
públicas. 

 
10. Em certa pesquisa constatou-se que, no Brasil, 

50% dos jovens optariam por cursos de 
graduação em saúde; 48%, em humanas; 45%, 
em engenharias; 21%, em saúde e humanas; 
18%, em humanas e engenharias; e 22%, em 
saúde e engenharias. Se 9% dos jovens não 
optaria por qualquer uma dessas áreas, então 
que porcentagem de jovens optariam por cursos 
nessas três áreas? 

 
11. Ana ficou doente e precisou faltar a algumas 

aulas. Ela sabe que não pode faltar a mais de 
1/4 das aulas dadas. Se a classe de Ana tiver 
180 aulas, então ela poderá ter no máximo 
quantas faltas? 
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12. Em uma viagem, Andrea contou 170 veículos, 
dos quais 4/5 eram automóveis e o restante 
eram caminhões. Quantos caminhões foram 
contados por Andrea? 

 
13. José e Pedro ganharam barras de chocolate do 

mesmo tamanho. José dividiu seu chocolate em 
sete partes e comeu quatro delas. Pedro preferiu 
dividir a sua barra em três partes e comeu duas 
delas. Quem comeu mais chocolate? 

 
14. Sérgio participou de uma prova de atletismo em 

uma gincana de esportes. Ao final da prova, ele 
observou que 1/4 dos corredores havia chegado 
à sua frente e 2/3 haviam chegado depois. Qual 
a quantidade mínima de corredores que podem 
ter participado da prova? 

 
15. Um salão está sendo ladrilhado com cerâmica. O 

funcionário responsável pelo serviço ladrilhou 
1/7 do salão em um dia e mais 3/8 do salão no 
dia seguinte. Se, nesses dois dias, já foram 
assentados 870 ladrilhos, então quantos 
ladrilhos deverão ser colocados, ao todo, no 
salão? 

 
16. Um reservatório de água é cheio por certa 

bomba. Em determinado dia, a bomba encheu 
1/3 do reservatório; e, no dia seguinte, mais 2/5 
dele. Se ainda faltavam 4400 litros para 
completar o reservatório, então qual é a sua 
capacidade? 

 
17. Lucas gastou 3/7 da quantia em dinheiro que 

ganhou de seu pai com brinquedos. Do restante, 
ele gastou 1/3 comprando lanche. Se Lucas 
havia ganhou 42 reais, então quantos reais 
foram gastos com lanche? 

 
18. Joana foi à feira com certa quantia. Ela gastou 

1/3 dessa quantia em frutas e 2/7 em verduras. 
Se, depois de comprar frutas e verduras, ela 
verificou que ainda tinha 40 reais, então com 
quantos reais Joana foi para a feira? 

 
19. No primeiro dia de viagem, um veículo rodou 3/5 

do percurso total; e, no segundo dia, 2/3 do que 
faltava. Se depois desses dois dias, faltavam 
ainda 600 quilômetros para completar o 
percurso, então qual era, em quilômetro, o 
comprimento do percurso? 

 
20. Ana recebe um salário de R$2400. Ela gasta 

1/3 desse valor com moradia e 1/4 com 
alimentos. Com 1/5 do que sobra, ela compra 
roupas e, com o restante, ela paga outras 
despesas. Qual o valor, em reais, que Ana gasta 
com outras despesas? 


