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CONJUNTOS, REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E 
ALGÉBRICA DE CONJUNTOS; TIPOS DE CON-
JUNTOS; RELAÇÕES DE PERTINÊNCIA, IN-
CLUSÃO, IGUALDADE E DESIGUALDADE EN-
TRE CONJUNTOS, SUBCONJUNTOS; UNIÃO, 
INTERSECÇÃO E DIFERENÇA DE CONJUN-
TOS; COMPLEMENTAR DE UM CONJUNTO. 
OPERAÇÕES ENTRE CONJUNTOS. 

TEORIA DOS CONJUNTOS

Conceitos Básicos

Conjuntos: Não existe uma definição de conjunto 
pois trata-se de um conceito primitivo. Um cacho de ba-
nanas, um cardume de peixes, uma porção de livros, uma 
coleção de objetos ou equipes são todos exemplos de 
conjuntos.

Elemento: É todo componente de um conjunto. Em 
um cacho de bananas (conjunto), um elemento é uma 
banana, por exemplo. Convém frisar que um conjunto 
pode ele mesmo ser elemento de algum outro conjunto

Tipos de Conjuntos

Finito: É todo conjunto que possui um número finito 
de elementos. Por exemplo, o conjunto dos números na-
turais pares e menores do que 10. Esse conjunto é dado 
por:  e possui 4 elementos.

Infinito: É todo conjunto que possui infinitos ele-
mentos. Por exemplo, o conjunto dos números naturais 
pares. Esse conjunto é dado por: {2,4,6,8,10,12,…} e pos-
sui infinitos elementos.

Unitário: É todo conjunto que possui um único ele-
mento. Por exemplo, o conjunto dos números naturais 
pares e menores do que 4. Esse conjunto é dado por {2} 
e possui um único elemento.

Vazio: É todo conjunto que não possui elementos. 
Por exemplo, o conjunto dos números naturais ímpares 
e menores do que 1. Como não existe nenhum número 
natural ímpar menor do que 1, esse conjunto é vazio. A 
representação de um conjunto vazio pode ser feita de 
duas formas:  ou {  }.

Representação de Conjuntos

Os conjuntos podem ser representados de três for-
mas diferentes:

Extensão: Nessa forma, o conjunto é nomeado por 
uma letra maiúscula e os elementos são escritos entre 
chaves. Por exemplo: A={1,3,5,7,9}.

Graficamente: Os conjuntos são representados por 
formas geométricas onde os elementos são escritos no 
seu interior.

Compreensão: aqui é indicada uma caracte-
rística comum a todos os elementos. Por exemplo: 
B = x x é natural e par}. . (Lê-se x, tal que x é par). Ou 
seja, o conjunto B possui elementos (representados por 
x) que são números naturais pares.

Relações

Pertinência: expressa a relação entre ELEMENTO e 
CONJUNTO. É representada pelos símbolos  (pertence) 
ou  (não pertence) 

Se x é um elemento de um conjunto A, escrevemos  A
Lê-se: x é elemento de A ou x pertence a A.

Se x não é um elemento de um conjunto A, escreve-
remos x  A

Lê-se x não é elemento de A ou x não pertence a A.

Continência: expressa a relação entre CONJUNTOS. 
Aqui nasce o conceito de subconjunto. 

Subconjunto
Sejam A e B dois conjuntos. Se todo elemento de A é 

também elemento de B, dizemos que A é um subconjun-
to de B ou A é a parte de B ou, ainda, A está contido em 
B e indicamos por A ⊂  B. 

Simbolicamente: AB⇔ ()(∈A⇒∈B) (= para todo)

Portanto, A ⊄ B significa que A não é um subconjunto 
de B ou A não é parte de B ou, ainda, A não está contido 
em B.

Por outro lado, A ⊄  B se, e somente se, existe, pelo 
menos, um elemento de A que não é elemento de B. 

Simbolicamente: A⊄ B⇔ ()(∈A e ∉B) (=existe)

Ex:
{2,4} ⊂  {2,3,4}, pois 2 ∈  {2,3,4} e 4 ∈  {2,3,4}
{2,3,4} ⊄  {2,4}, pois 3 ∉  {2,4}
{5,6} ⊂  {5,6}, pois 5 ∈  {5,6} e 6 ∈  {5,6}

Igualdade entre Conjuntos

Sejam A e B dois conjuntos. Dizemos que A é igual a B 
e indicamos por A = B se, e somente se, A é subconjunto 
de B e B é também subconjunto de A. 

Simbolicamente: A = B ⇔ A⊂ B e B⊂A
Demonstrar que dois conjuntos A e B são iguais equi-

vale, segundo a definição, a demonstrar que A ⊂  B e B 
⊂  A.

Segue da definição que dois conjuntos são iguais se, 
e somente se, possuem os mesmos elementos.
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Portanto A ≠ B significa que A é diferente de B. Por-
tanto A ≠ B se, e somente se, A não é subconjunto de B 
ou B não é subconjunto de A. 

Simbolicamente: A ≠ B ⇔ A⊄ B ou B⊄A

Operações

União de conjuntos

A união (ou reunião) dos conjuntos A e B é o conjunto 
formado por todos os elementos que pertencem a A ou a 
B. Representa-se por A ∪ B

Simbolicamente: 

Exs:
{2,3}∪{4,5,6}={2,3,4,5,6}
{2,3,4}∪{3,4,5}={2,3,4,5}
{2,3}∪{1,2,3,4}={1,2,3,4}
{a,b}∪∅={a,b}

Intersecção de conjuntos

A intersecção dos conjuntos A e B é o conjunto for-
mado por todos os elementos que pertencem, simulta-
neamente, a A e a B. 

Representa-se por A ∩ B . 
Simbolicamente: 

Exemplos
{2,3,4}∩{3,5}={3}
{1,2,3}∩{2,3,4}={2,3}
{2,3}∩{1,2,3,5}={2,3}
{2,4}∩{3,5,7}=∅

Observação: Se A ∩ B = ∅ , dizemos que A e B são 
conjuntos disjuntos.

Diferença

A diferença entre os conjuntos A e B é o conjunto 
formado por todos os elementos que pertencem a A e 
não pertencem a B. 

Representa-se por A - B. 

Simbolicamente: 

Se , o conjunto  é também chamado de conjunto 
complementar de B em relação a A, representado por . 

Simbolicamente: 

Exs:

A = {0,1,2,3} e B = {0,2} 
           A – B = {1,3}, C_A B={1,3} e C_B A = B – A =∅

A = {1,2,3} e B = {2,3,4}
       A – B = {1}

A = {0,2,4} e B = {1 ,3 ,5}   
A – B = {0,2,4}

NÚMERO DE ELEMENTOS DE UM CONJUNTO

Sendo X um conjunto com um número finito de ele-
mentos, representa-se por  o número de elementos de . 
Sendo, ainda,  e  dois conjuntos quaisquer, com número 
finito de elementos temos:

n(A∪B)=n(A)+n(B)-n(A∩B) 

Se A∩B=∅→ n(A∪B)=n(A)+n(B)

n(A -B)=n(A)-n(A∩B) 

B A n(A-B)=n(A)-n(B) 
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NÚMERO DE ELEMENTOS DA UNIÃO E DA INTER-
SECÇÃO DE CONJUNTOS

Dados dois conjuntos A e B, como vemos na figura 
abaixo, podemos estabelecer uma relação entre os res-
pectivos números de elementos.

n(A∪B)=n(A)+n(B)-n(A∩B)

Note que ao subtrairmos os elementos comuns  evi-
tamos que eles sejam contados duas vezes.

FIQUE ATENTO!
Se os conjuntos A e B forem disjuntos ou se 
mesmo um deles estiver contido no outro, 
ainda assim a relação dada será verdadeira.

Podemos ampliar a relação do número de 
elementos para três ou mais conjuntos com 
a mesma eficiência. 

#FicaDica

Veja o exemplo abaixo:

 

n(A∪B∪C)=n(A)+n(B)+n(C)-n(A∩B)-
-n(A∩C)-n(B∩C)+n(A∩B∩C)

EXERCÍCIOS COMENTADOS

1. (UFMG) Uma escola realizou uma pesquisa sobre os 
hábitos alimentares de seus alunos. Alguns resultados 
dessa pesquisa foram:

•	 82% do total de entrevistados gostam de chocolate;
•	 78% do total de entrevistados gostam de pizza; e
•	 75% do total de entrevistados gostam de batata frita.

Então, é CORRETO afirmar que, no total de alunos en-
trevistados, a porcentagem dos que gostam, ao mesmo 
tempo, de chocolate, de pizza e de batata frita é, pelo 
menos, de:

a) 25%.
b) 30%.
c) 35%.
d) 40%.

Resposta: Letra C. Inicialmente devemos nomear as 
incógnitas da equação da questão:
x = pessoas que gostam de pizza.
y = pessoas que gostam de chocolate.
z = pessoas que gostam de batata frita.
w = pessoas que gostam de chocolate e batata frita.
s = pessoas que gostam de batata frita e pizza.
v = pessoas que gostam de chocolate e pizza.
d = pessoas que gostam ao mesmo tempo de choco-
late, pizza e batata frita.
Agora que já sabemos quais são as incógnitas, vamos 
escrever as equações:
Gostam de chocolate: Selecionaremos todas as variá-
veis que possuem chocolate:
y + w + v + d = 82%
Gostam de pizza: Selecionaremos todas as variáveis 
que possuem pizza:
x + s + v + d = 78%
Gostam de batata frita: Selecionaremos todas as variá-
veis que possuem batata frita:
z + d + s + w = 75%
Agora vamos realizar a soma das equações das pes-
soas que gostam de chocolate com as pessoas que 
gostam de pizza:
y + w + v + d + x + s + v + d = 82% + 78%
y + w + v + d + x + s + ( v + d ) = 160% → Veja que y 
+ w + v + d + x + s = 100% de pessoas.
100% + v + d = 160%
v + d = 160% - 100%
v + d = 60%
Some as equações gerais com a equação referente às 
pessoas que gostam de batata frita (v + d = 60%):
z + d + s + w + v + d = 75% + 60%
z + d + s + w + v + (d) = 135% → Observe que z + d 
+ s + w + v = 100%.
100% + d = 135.
Obtemos, então, o sistema:
v + d = 60% → Primeira equação
100% + d = 135% → Segunda equação
Resolvendo a segunda equação, obtemos:
100% + d = 135%
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d = 35% → Pessoas que gostam ao mesmo tempo de 
chocolate, batata frita e pizza.
Substituindo o valor de d na primeira equação, temos:
v + d = 60%
v + 35% = 60%
v = 25% → Pessoas que gostam de chocolate e pizza.

2. (UFPA) Um professor de Matemática, ao lecionar Teo-
ria dos Conjuntos em uma certa turma, realizou uma pes-
quisa sobre as preferências clubísticas de seus n alunos, 
tendo chegado ao seguinte resultado:

•	 23 alunos torcem pelo Paysandu Sport Club;
•	 23 alunos torcem pelo Clube do Remo;
•	 15 alunos torcem pelo Clube de Regatas Vasco da 

Gama;
•	 6 alunos torcem pelo Paysandu e pelo Vasco;
•	 5 alunos torcem pelo Vasco e pelo Remo. 

Se designarmos por A o conjunto dos torcedores do Pay-
sandu, por B o conjunto dos torcedores do Remo e por 
C o conjunto dos torcedores do Vasco, todos da referida 
turma, teremos, evidentemente, A ∩ B = Ø. Concluímos 
que o número n de alunos dessa turma é

a) 49.
b) 50.
c) 47.
d) 45.
d) 46.

Resposta: Letra B. Para resolver essa questão, deve-
mos desenhar os diagramas de todos os conjuntos 
descritos no enunciado, destacando a sua intersecção.

Efetuando a adição, temos que: 17 + 18 + 5 + 6 + 4 
= 50
O número n de alunos dessa turma é 50. 

NÚMEROS NATURAIS; 
OPERAÇÕES COM NÚMEROS NATURAIS 
E SUAS PROPRIEDADES: ADIÇÃO, 
SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO, DIVISÃO, 
POTENCIAÇÃO, RADICIAÇÃO.

NÚMEROS NATURAIS E SUAS OPERAÇÕES FUNDA-
MENTAIS

1. Definição de Números Naturais

Os números naturais como o próprio nome diz, são 
os números que naturalmente aprendemos, quando es-
tamos iniciando nossa alfabetização. Nesta fase da vida, 
não estamos preocupados com o sinal de um número, 
mas sim em encontrar um sistema de contagem para 
quantificarmos as coisas. Assim, os números naturais são 
sempre positivos e começando por zero e acrescentando 
sempre uma unidade, obtemos os seguintes elementos: 

ℕ = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, … .

Sabendo como se constrói os números naturais, po-
demos agora definir algumas relações importantes entre 
eles:

a) Todo número natural dado tem um sucessor (nú-
mero que está imediatamente à frente do número 
dado na seqüência numérica). Seja m um núme-
ro natural qualquer, temos que seu sucessor será 
sempre definido como m+1. Para ficar claro, se-
guem alguns exemplos:

Ex: O sucessor de 0 é 1.
Ex: O sucessor de 1 é 2.
Ex: O sucessor de 19 é 20.

b) Se um número natural é sucessor de outro, então 
os dois números que estão imediatamente ao lado 
do outro são considerados como consecutivos. Ve-
jam os exemplos:

Ex: 1 e 2 são números consecutivos.
Ex: 5 e 6 são números consecutivos.
Ex: 50 e 51 são números consecutivos.

c) Vários números formam uma coleção de números 
naturais consecutivos se o segundo for sucessor 
do primeiro, o terceiro for sucessor do segundo, o 
quarto for sucessor do terceiro e assim sucessiva-
mente. Observe os exemplos a seguir:

Ex: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são consecutivos.
Ex: 5, 6 e 7 são consecutivos.
Ex: 50, 51, 52 e 53 são consecutivos.

d) Analogamente a definição de sucessor, podemos 
definir o número que vem imediatamente antes 
ao número analisado. Este número será definido 
como antecessor. Seja m um número natural qual-
quer, temos que seu antecessor será sempre de-
finido como m-1. Para ficar claro, seguem alguns 
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