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APRESENTAÇÃO

1

Conjuntos é um dos temas trabalhados inicialmente na matemática. A teoria 
até hoje usada foi formalizada no século XIX pelo matemático Cantor.

Utilizando a linguagem de conjuntos procura-se associar elementos que te-
nham algo em comum, esse tipo de classificação dependerá da escolha do 
usuário. Pode-se, por exemplo, selecionar os dias da semana que começam 
pela letra “s”, que seriam {segunda-feira, sexta-feira, sábado}.

Pode-se ainda verificar se o elemento pertence ou não ao conjunto seleciona-
do, por exemplo, ao se avaliar os meios de transporte motorizados, a bicicle-
ta não pertenceria a esse conjunto. E ainda existe a inclusão ou não de um 
conjunto em outro, por exemplo, ao se selecionar os átomos de uma tabela 
periódica, o conjunto dos gases nobres está contido no conjunto dos átomos.

As resoluções de todos os exercícios indicados para a aula ou para casa cons-
tam nas páginas de 348 a 350 do Manual do professor.

Noções de conjuntos
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PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

DURAÇÃO: 
5 aulas.

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Desenvolver a capacidade de selecionar e classificar.

 • Reconhecer e verificar relações de pertinência e inclusão.

 • Interpretar e analisar diferentes relações entre conjuntos.

 • Interpretar diagramas representativos.

EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Álgebra: números e funções.

RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.

 • Recursos informacionais como computadores, notebooks, ta-
blets ou smartphones.

 • Internet.

 • Projetor multimídia. 

PREPARAÇÃO

Procure verificar o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema e como cos-
tumam classificar as coisas ao seu redor. 

Proponha que eles selecionem alguns materiais de seu dia a dia para classificar 
e ainda verificar quais são os elementos de cada conjunto de classificação, se 
um elemento faz ou não parte desse conjunto pré-selecionado por eles.

Apresente aos alunos o tema conjuntos e informe que eles terão que acom-
panhar as aulas expositivas, resolver os exercícios propostos, corrigir e tirar 
dúvidas dos exercícios propostos e ainda trocar informações com o professor 
e com os colegas sobre o tema.
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Nessa primeira aula deve-se apresentar a linguagem de conjuntos aos alunos. 
Mostre os termos e símbolos a serem utilizados, como um conjunto pode ser 
representado algebricamente e por diagrama, o significado de elementos de 
um conjunto, quando um conjunto é finito e quando é infinito e outras defini-
ções relativas a conjuntos, como o unitário e o vazio. Existem algumas obser-
vações sobre o tema no Boxe homônimo (página 8).

Solicite que os alunos pesquisem na internet e tragam para a sala de aula 
aplicações do tema.

Apresente o conceito de subconjunto e como ele se relaciona com o conjunto 
do qual é extraído. Solicite aos alunos que leiam e discutam sobre a pergunta 
apresentada na página 8, no Boxe Pense nisto.

Na sequência, apresente os conceitos de igualdade entre conjuntos.

Os exercícios de 1 a 3 (página 8) são indicados como atividades para sala de 
aula e os de 4 a 6 como tarefa de casa.

AULA 1

AULA 2 

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. É muito importante abrir espaço para a dis-
cussão das dúvidas que podem surgir, assim, pode-se trocar informações e 
formas de aprendizagem.

Nessa aula, apresente o conceito de inclusão. É muito importante diferenciar 
pertinência de elementos da inclusão de conjuntos, inclusive evidenciando os 
símbolos que as diferenciam. Na sequência, exponha as propriedades de inclu-
são. Utilize os exemplos de 1 a 3 (páginas 9 e 10) para auxiliar sua explicação.

Para apresentar a quantidade de subconjuntos de um conjunto, proponha 
uma discussão sobre o Boxe Pense nisto (página 10).

Os exercícios de 7 a 10 (página 10 e 11) são indicados como atividades para 
sala de aula e os de 11 a 15 como tarefa de casa.
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Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. É muito comum a confusão entre pertinência 
de elementos e inclusão de conjuntos, não permita que o conteúdo continue 
se ainda houverem dúvidas conceituais sobre isso.

Os conceitos que serão trabalhados nesta aula são muito importantes e 
sua incidência em concursos e vestibulares é muito grande. Está na hora de 
mostrar aos alunos os conceitos de interseção e reunião (união) de conjun-
tos. Apresente detalhadamente  o significado de cada um, após, mostre por 
meio dos exemplos das páginas 12 e 13 algumas situações que envolvam 
esse tema. 

Exponha ainda as propriedades associadas ao tema que constam na página 
14.

Procure desenvolver todos os exercícios resolvidos da página 14 em aula.

Os exercícios de 16 a 20 (página 15) são indicados como atividades para sala 
de aula e os de 21 a 24 como tarefa de casa.

AULA 3 

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Procure fazer a correção passo a passo de 
todos os exercícios com seus alunos.

Na sequência do tema conjuntos é o momento para trabalhar diferença en-
tre conjuntos. Apresente a linguagem simbólica e faça esquemas por meio 
de diagramas de Venn para representar o conjunto diferença. Mostre ainda 
os três casos particulares de diferença de conjuntos: a diferença vazia, os 
conjuntos disjuntos e a inclusão de um conjunto em outro. Exponha alguns 
exemplos e apresente o exercício resolvido (página 16).

Os exercícios de 25 a 28 (página 17) são indicados como atividades para sala 
de aula e os de 29 a 31 como tarefa de casa.

AULA 4
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Desenvolveram habilidades de interpretação da linguagem de conjuntos e ex-
trapolaram esse conhecimento para outras situações?

Perceberam as relações entre conjuntos, as formas de inclusão de elementos 
e de outros conjuntos?

Aplique meios de avaliação: trabalhos, discussão do tema em roda, aborda-
gem do conteúdo ensinado por meio de perguntas orais e ainda uma avalia-
ção escrita. 

Como sugestão de trabalho pode-se pedir que os alunos façam conjuntos 
com objetos reais e mostrem as relações entre esses conjuntos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Procure fazer a correção passo a passo de 
todos os exercícios com seus alunos.

Procure finalizar o tema sanando as últimas dúvidas. Proponha o desafio da 
página 17 em sala e, por fim, resolva-o com a sala.

AULA 5


