
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E JUVENIL 

INVERNO, 2020. LONDRINA, 11 DE AGOSTO. 

NOME: ____________________________________ TURMA: ____________ 

CIÊNCIAS/MATEMÁTICA 

 

Para fazer esta atividade você precisará trazer a atividade do dia anterior.  

Traga para aula, vamos fazer online.  

 

Na atividade de ontem, você visitou um jardim de forma presencial ou imaginária?  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

 

Quais recursos você usou para preencher a tabela? Você visitou um jardim? Pesquisou 
em livros?  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

 

Elementos de um conjunto 

 

Elemento de um conjunto é qualquer coisa que pertença a um determinado 
conjunto. Além disso, os elementos devem ser listados entre um par de chaves { }. 

Quando listamos os elementos de um conjunto, devemos separá-los por vírgula 
ou ponto e vírgula (;) , de acordo com a necessidade. 

Exemplos: 

1. Considere A como o conjunto das vogais, então listamos assim:  

A = {a, e, i, o, u} 

2. Considere B como o conjunto das consoantes:  

B = {b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z}  



  

3. Considere C como conjunto do alfabeto:  

C = {a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z} – ele também 
pode ser chamado de conjunto Universo, pois abriga os conjuntos A e B.   

E os conjuntos A e B são subconjuntos do conjunto C ou Conjunto Universo.  

Agora que você já compreendeu como formar conjuntos, tente formar 
conjuntos com o resultado da sua pesquisa de campo de ciências de ontem. Para que 
isso dê certo é preciso pensar em alguns critérios.  

 

1. Leia a sua tabela e escreva as semelhanças dos seres vivos encontrados.  
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  
 

2. Essas semelhanças podem ser um nome de um conjunto? Ou é possível ter 
mais de um conjunto?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  

 

3. Então agora vamos formar os conjuntos escrevendo-os.  
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________



  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  
 

4. Com os seres vivos pesquisados você formou conjuntos fazendo uso da 
escrita, qual outra maneira de formar conjuntos? Represente aqui a sua 
ideia.  
 

 

  


