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01 - (UEG GO) Dados dois conjuntos, A e B, onde A  B = {b, d}, A 
B = {a, b, c, d, e} e B – A = {a}. O conjunto B é igual a
a) {a}
b) {c, e}
c) {a, b, d}
d) {b, c, d, e} e) {a, b, c, d, e}

08 - (Mackenzie SP) Em uma pesquisa com 120 pessoas, verificou-se
que
65 assistem ao noticiário A
45 assistem ao noticiário B
42 assistem ao noticiário C
20 assistem ao noticiário A e ao noticiário B
25 assistem ao noticiário A e ao noticiário C
15 assistem ao noticiário B e ao noticiário C
8 assistem aos três noticiários.
Então o número de pessoas que assistem somente a um noticiário é
a) 7 b) 8 c) 14 d) 28
e) 56

02 - (UEPG PR) Se M, N, P e Q são subconjuntos dos números naturais
tais que (M – N)  P = {1,2,3,4}, N = {5,6,7,8}, P  N = , Q  (M –
P) = {7,8}, M  Q  P = {2,4}, assinale o que for correto.
01. M  (P  Q) = {1,2,3,4,7,8}.
02. [M  (P  Q)] – [Q  (N  P) = {1,3}.
04. 5  P e 7  P.
08. 1  Q e 3  Q.
16. Q  (N  P) = {7,8}.

09 - (UNCISAL)
A Matemática é essencial à Medicina, pois possibilita o
desenvolvimento de tecnologias de ponta que ajudam no
mapeamento da anatomia humana, na elaboração de exames e na
prescrição de remédios. Muitos dos exames realizados têm seus
resultados expressos por números. Imagine uma situação em que
um médico está interessado em analisar a reação de 19 pacientes
com problemas de alergias dermatológicas submetidos ao contato
com os seguintes produtos: bijuterias (A), cosméticos (B) e produtos
de limpeza (C). Após a obtenção dos resultados, foi registrado o
número de pacientes que apresentaram reações aos medicamentos,
conforme quadro a seguir:

03 - (ITA SP) Sejam A = {1, 2, 3, 4, 5} e B = {–1, –2, –3, –4, –5}. Se C =
{xy : x  A e y  B}, então o número de elementos de C é
a) 10. b) 11. c) 12.
d) 13. e) 14.
04 - (PUC GO) A Teoria dos Conjuntos é o ramo da Matemática que
estuda as coleções de elementos ou objetos. Essa teoria começa com
uma fundamental relação binária entre um objeto o e um conjunto
A. Se o é um membro (ou elemento) de A, escrevemos o  A. Uma
vez que conjuntos são objetos, a relação de pertinência também
pode relacionar conjuntos. Se todos os elementos de um conjunto A
também são elementos de um conjunto B, então denotamos que A
 B. Representamos por  (conjunto vazio) o conjunto sem
elementos. Observe as seguintes relações entre conjuntos:
I. {a, a, b, c} = {a, b, c}.
II. {a}  {a, {a}}.
III. {a}  {{a}}.
IV.   {}.
V.   {}.
Com base no enunciado e em seus conhecimentos sobre a Teoria dos
Conjuntos, assinale a afirmativa correta:
a) Somente as relações I, II, IV e V são verdadeiras.
b) Somente as relações II, III, IV e V são verdadeiras.
c) Somente as relações II, IV e V são verdadeiras.
d) Todas as relações são verdadeiras.

Observe que, no quadro, não há registro sobre o número de
pacientes que apresentaram reação aos três produtos, A, B e C, mas
sabe-se que esse número é maior do que zero. Qual é esse número?
a) 1. b) 2. c) 3. d) 4. e) 5.
10 - (UNIFOR CE) Uma pesquisa feita com 50.000 habitantes de
Fortaleza, com objetivo de identificar o acesso da população a três
jornais de grande circulação na cidade, teve o seguinte resultado:
1. 40% lê o jornal A;
2. 28% lê o jornal B;
3. 58% lê o jornal C;
4. 20% lê somente o jornal A;
5. 12% lê somente o jornal B;
6. 35% lê somente o jornal C;
7. 11% lê somente os jornais A e C.
Considerando que A, B e C possuem leitores em comum, e que
sempre existem leitores em comum a dois jornais, o número de
habitantes que leem mais de um jornal é
a) 11.600.
b) 12.300.
c) 13.500.
d) 14.200.
e) 15.700.

05 - (UNITAU SP)Sabendo-se que um conjunto A possui 512
subconjuntos, é CORRETO afirmar que o número de elementos de A
é
a) 9
b) 15 c) 28 d) 36 e) 54
06 - (UFRR) Em relação aos conjuntos M2 = {2, 4, 6, 8, 10, 12, …} e M4
= {4, 8, 12, 16, 20, 24, …}, dos múltiplos inteiros positivos de 2 e de
4, respectivamente, é correto afirmar que:
a) M4  M2 = M4
b) M2  M4
c) M4  M2
d) M4  M2
e) 64  M4
07 - (UEPG PR) Sendo A = {x  N| 1 < x  15},
B = {a  A | mdc(a,9) é um número primo} e
C = {a  A | mmc(a,3) é um número ímpar}
subconjuntos dos números naturais, assinale o que for correto.
01. B  C tem nove elementos.
02. C – B tem sete elementos.
04. A  B tem mais que cinquenta elementos.
08. B  C tem dois elementos.
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11 - (FATEC SP) 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.

15 - (UEPG PR) Os N alunos de uma turma realizaram uma prova com
apenas duas questões. Sabe-se que 37 alunos acertaram somente
uma das questões, 33 acertaram a primeira questão, 18 erraram a
segunda e 20 alunos acertaram as duas questões. Se nenhum aluno
deixou questão em branco, assinale o que for correto.
01. N é um número múltiplo de 4.
02. 30 alunos erraram a primeira questão.
04. N > 60.
08. 5 alunos erraram as duas questões.
GABARITO:
1) Gab: C 2) Gab: 15 3) Gab: E 4) Gab: A 5) Gab: A 6) Gab: A

12 - (Unifacs BA) No semestre passado, em um balneário da cidade,
algumas pessoas apresentaram queixas semelhantes às dos
sintomas S1(49%), S2(50%), S3(57%), das vítimas do mosquito Aedes
Aegypti, sendo que 4% não apresentaram queixas com qualquer
desses sintomas. Sabe-se que, dentre as pessoas que se queixaram
de S2, 36% também se queixaram de S3, 12% se queixaram de S1 e S2,
mas não de S3 e 16% apresentaram queixas dos três sintomas.
Desse modo, é correto afirmar que, dentre as pessoas que
apresentaram queixas do sintoma S2, o percentual dos que se
queixaram de S1 tem sua quarta parte igual a
01. 7%
02. 8%
03. 24%
04. 28%
05. 32%

7) Gab: 13 8) Gab: E 9) Gab: B 10) Gab: C 11) Gab: D 12) Gab: 01
13) Gab: D 14) Gab: FVVF 15) Gab: 12

13 - (Unievangélica GO) Foi realizada uma pesquisa numa academia,
para saber o número de pessoas matriculadas em musculação,
pilates e circuito. O resultado está registrado na tabela a seguir.

De acordo com o resultado da pesquisa, sabe-se que
a) 56 pessoas estavam matriculadas apenas em pilates.
b) 421 pessoas participaram da pesquisa.
c) 259 pessoas estavam matriculadas em pilates ou musculação.
d) 84 pessoas estavam matriculadas em pelo menos duas das
atividades indicadas na tabela.
14 - (UniRV GO) Um cinema estuda a possibilidade de colocar em
cartaz três gêneros de filmes: Comédia, Ficção e Romance todos os
fins de semana. Para isso, realizou uma pesquisa de mercado com
120 pessoas, e obteve os seguintes resultados:
42 preferem comédia;
16 preferem comédia e ficção;
18 preferem ficção e romance;
12 preferem comédia e romance;
10 preferem os três gêneros;
18 não gostam de nenhum deles.
Sabendo-se que o número de pessoas que preferem ficção é o dobro
do número de pessoas que preferem romance, considere as
alternativas abaixo e assinale (V) para as verdadeiras e (F) para as
falsas.
a) 68 gostam de romance ou de comédia.
b) 88 não gostam de romance.
c) 26 pessoas preferem comédia e não gostam de ficção.
d) 94 pessoas preferem apenas um dos gêneros de filmes.
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