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Conjuntos 

 
01. (Espcex (Aman) 2014)  Uma determinada empresa de 
biscoitos realizou uma pesquisa sobre a preferência de seus 
consumidores em relação a seus três produtos: biscoitos cream 
cracker, wafer e recheados. Os resultados indicaram que:  
- 65 pessoas compram cream crackers.  
- 85 pessoas compram wafers.  
- 170 pessoas compram biscoitos recheados.  
- 20 pessoas compram wafers, cream crackers e recheados.  
- 50 pessoas compram cream crackers e recheados.  
- 30 pessoas compram cream crackers e wafers.  
- 60 pessoas compram wafers e recheados.  
- 50 pessoas não compram biscoitos dessa empresa.  
Determine quantas pessoas responderam a essa pesquisa.   
a) 200    b) 250   c) 320   d) 370   e) 530    
   
02. (Pucrj 2015)  Uma pesquisa realizada com 245 atletas, sobre 
as atividades praticadas nos seus treinamentos, constatou que 
135 desses atletas praticam natação, 200 praticam corrida e 40 
não utilizavam nenhuma das duas modalidades no seu 
treinamento. Então, o número de atletas que praticam natação e 
corrida é:  
a) 70   b) 95   c) 110   d) 125   e) 130    
   
03. (Pucpr 2015)  Em uma enquete, com 500 estudantes, sobre 
a preferência de cada um com três tipos diferentes de sucos 
(laranja, manga e acerola), chegou-se ao seguinte resultado: 
300 estudantes gostam do suco de laranja; 200 gostam do suco 
de manga; 150 gostam do suco de acerola; 75 gostam dos sucos 
de laranja e acerola; 100 gostam dos sucos de laranja e manga; 
10 gostam dos três sucos e 65 não gostam de nenhum dos três 
sucos. O número de alunos que gosta dos sucos de manga e 
acerola é:  
a) 40   b) 60   c) 120   d) 50   e) 100    
   
04. (Uern 2012)  Num grupo de 87 pessoas, 51 possuem 
automóvel, 42 possuem moto e 5 pessoas não possuem nenhum 
dos dois veículos. O número de pessoas desse grupo que 
possuem automóvel e moto é  
a) 4.   b) 11.   c) 17.   d) 19.    
   
05. (Enem 2004)  Um fabricante de cosméticos decide produzir 
três diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos 
distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de 
um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma 
contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. 

Os catálogos 1 2C , C
 e 3C

 terão, respectivamente, 50, 45 e 40 
páginas. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica 

que 1C
 e 2C

 terão 10 páginas em comum; 1C
 e 3C

 terão 6  

páginas em comum; 2C
 e 3C

 terão 5  páginas em comum, das 

quais 4 também estarão em 1C .
 Efetuando os cálculos 

correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem 
dos três catálogos, necessitará de um total de originais de 
impressão igual a:  
a) 135   b) 126   c) 118   d) 114  e) 110    
 
 
 

Conjuntos numéricos 

 
01. (Enem 2012)  Num projeto da parte elétrica de um edifício 

residencial a ser construído, consta que as tomadas deverão ser 
colocadas a 0,20 m acima do piso, enquanto os interruptores de 
luz deverão ser colocados a 1,47 m acima do piso. Um 
cadeirante, potencial comprador de um apartamento desse 
edifício, ao ver tais medidas, alerta para o fato de que elas não 
contemplarão suas necessidades. Os referenciais de alturas (em 
metros) para atividades que não exigem o uso de força são 
mostrados na figura seguinte. 

 
Uma proposta substitutiva, relativa às alturas de tomadas e 
interruptores, respectivamente, que atenderá àquele potencial 
comprador é  
a) 0,20m e 1,45m   c) 0,25m e 1,35 m  e) 0,45 m e 1,20 m.    
b) 0,20m e 1,4 m   d) 0,25 m e 1,30 m.   .    
   
02. (G1 - utfpr 2012)  Indique qual dos conjuntos abaixo é 

constituído somente de números racionais.  

a)  1, 2, 2, .π    b)  1
5, 0, , 9

2
    c)  2

2, 0, ,
3

π     

d)  3, 64, , 2π    e) 
1

1, 0, 3,
3

 
 
 

    

   

03. (Uerj 2015)  O segmento XY,  indicado na reta numérica 

abaixo, está dividido em dez segmentos congruentes pelos 
pontos A, B, C, D, E, F, G, H e I. 
 

 
Admita que X  e Y  representem, respectivamente, os números 

1/6 e 3/2. O ponto D  representa o seguinte número:  

a) 1/5      b) 8/15      c) 17/30    d) 7/10    
   
04. (Uff 2010)  Segundo o matemático Leopold Kronecker (1823-

1891),  
“Deus fez os números inteiros, o resto é trabalho do homem.” 
Os conjuntos numéricos são, como afirma o matemático, uma 
das grandes invenções humanas. Assim, em relação aos 
elementos desses conjuntos, é correto afirmar que:  
a) o produto de dois números irracionais é sempre um número 
irracional.    
b) a soma de dois números irracionais é sempre um número 
irracional.    
c) entre os números reais 3 e 4 existe apenas um número 
irracional.    
d) entre dois números racionais distintos existe pelo menos um 
número racional.    
e) a diferença entre dois números inteiros negativos é sempre 
um número inteiro negativo.    
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