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 Exercícios de Fixação 

 
 

35 estudantes estrangeiros vieram ao 
Brasil. 16 visitaram Manaus; 16,  São 
Paulo e 11, Salvador. Desses estudantes, 5 
visitaram Manaus e Salvador e , desses 5, 
3 visitaram também São Paulo. O número 
de estudantes que visitaram Manaus ou 
São Paulo foi: 
 

a) 29  b) 24  c) 11  
d) 8  e) 5 

Resolução Questão 05 



 Exercícios de Fixação 

 
 

Dados os conjuntos A = {1, 2, -1, 0, 4, 3, 5} 
e B = {-1, 4, 2, 0, 5, 7} assinale a afirmação 
verdadeira: 
 
a) A U B = {2, 4, 0, -1}    
b) A ∩ (B - A) = Ø     
c) A ∩ B = {-1, 4, 2, 0, 5, 7, 3}   
d) (A U B) ∩ A = {-1, 0}  

Resolução Questão 04 



 Conjuntos Numéricos 

Conjunto dos números naturais (IΝ)  

O conjunto dos números naturais é representado por IN. Ele reúne os números 
que usamos para contar (incluindo o zero) e é infinito. 

IN = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...} 

Conjunto dos Números Naturais não-nulos 
IN* = {1, 2, 3, 4, 5, 6, ...} 

Conjunto dos Números Naturais Pares 
IN p = {0, 2, 4, 6, 8, 10, ...} 

Conjunto dos Números Naturais Ímpares 
IN i = {1, 3, 5, 7, 9, 11, ...} 



 Conjuntos Numéricos 

Conjunto dos números inteiros (Z)  

O conjunto dos números inteiros é representado por Z. Reúne todos os 
elementos dos números naturais (N) e seus opostos. Assim, conclui-se que N é 
um subconjunto de Z (N ⊂ Z):   

Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...} 

SUBCONJUNTOS DOS NÚMEROS INTEIROS 

Z* = {..., –4, –3, –2, –1, 1, 2, 3, 4, ...}: conjuntos dos números inteiros não-nulos. 

Z+ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, ...}: conjunto dos números inteiros e não-negativos. Note que Z+ = N. 

Z*
+ = {1, 2, 3, 4, 5, ...}: conjunto dos números inteiros positivos e sem o zero. 

Z – = {..., –5, –4, –3, –2, –1, 0}: conjunto dos números inteiros não-positivos. 

Z*
– = {..., –5, –4, –3, –2, –1}: conjunto dos números inteiros negativos e sem o zero. 



 Conjuntos Numéricos 

Conjunto dos números racionais (Q)  

O conjunto dos números racionais é representado por Q. Reúne todos os 

números que podem ser escritos na forma  de fração: 
𝑝

𝑞
 sendo p e q números 

inteiros e q ≠ 0. 

SUBCONJUNTOS DOS NÚMEROS RACIONAIS 

Q* = subconjunto dos números racionais não-nulos. 
Q+ = subconjunto dos números racionais não-negativos. 
Q*

+ = subconjunto dos números racionais positivos. 
Q– = subconjunto dos números racionais não-positivos 
Q*– = subconjunto dos números racionais negativos. 


