
RACIOCÍNIO LÓGICO

01. Certo dia, três Técnicos Judiciários – Abel, Benjamim e Caim – foram incumbidos de prestar 
atendimento  ao  público,  arquivar  um  lote  de  documentos  e  organizar  a  expedição  de 
correspondências, não respectivamente. Considere que cada um deverá executar um único tipo 
de  tarefa  e  que,  arguidos  sobre  qual  tipo  de  tarefa  deveriam  cumprir,  deram  as  seguintes 
respostas: 

– aquele que irá atender ao público disse que Abel       fará o arquivamento de documentos;
– o encarregado do arquivamento de documentos disse que seu nome era Abel;
–  o  encarregado  da  expedição  de  correspondências  afirmou  que  Caim  deverá  fazer  o 
arquivamento de  documentos.

Se Abel é o único que sempre diz a verdade, então as respectivas tarefas de Abel, Benjamim e 
Caim são:
a) atendimento ao público, arquivamento de documentos e expedição de correspondências.
b) atendimento ao público, expedição de correspondências e arquivamento de documentos.
b) arquivamento de documentos, atendimento ao público e expedição de correspondências.
d) expedição de correspondências, atendimento ao público e arquivamento de documentos.
e) expedição de correspondências, arquivamento de documentos e atendimento ao público.

02. Note que, em cada um dos dois primeiros pares de palavras dadas, a palavra da direita foi 
formada a partir da palavra da esquerda segundo um determinado critério. 

acatei ??teia
assumir -?iras
moradia ???

Se  o  mesmo  critério  for  usado  para  completar  a  terceira  linha,  a  palavra  que  substituirá 
corretamente o ponto de interrogação é
a) adia.   
b) ramo.   
c) rima. 
d) mora.   
e) amor.

03. A figura indica um quadrado de 3 linhas e 3 colunas contendo três símbolos diferentes:

Sabe-se que:
cada símbolo representa um número;
a soma dos correspondentes números representados na 1a linha é 16;
a soma dos correspondentes números representados na 3a coluna é 18;
a soma de todos os correspondentes números no quadrado é 39.



Nas condições dadas, o valor numérico do símbolo que corresponde ao circulo  é
a) 8
b) 6   
c) 5
d) 3 
e)) 2

04.  Comparando-se uma sigla de 3 letras com as siglas MÊS, SIM, BOI, BOL e ASO, sabe-se 
que:

MÊS não tem letras em comum com ela; 
SIM tem uma letra em comum com ela, mas que não está na mesma posição;
BOI tem uma única letra em comum com ela, que está na mesma posição;
BOL tem uma letra em comum com ela, que não está na mesma posição;
ASO tem uma letra em comum com ela, que está na mesma posição.

A sigla a que se refere o enunciado dessa questão é
a) BIL
b)) ALI
c) LAS
d) OLI  
e) ABI

05. Nos dados bem construídos, a soma dos pontos das faces opostas é sempre igual a 7. Um 
dado bem construído foi lançado três vezes. Se o produto dos pontos obtidos foi 24, o produto dos 
pontos das faces opostas pode ser
a)) 48
b) 30  
c) 28
d) 24  
e) 60

06.  Das  seis  palavras  seguintes,  cinco  deverão  ser  agrupadas  segundo  uma  característica 
comum.

CARRETA  –  CANHADA  –  CAMADA  –  CREMADA  –  CANHOTO  –  CARRINHO

A palavra a ser descartada é
a) CANHOTO.  
b)) CREMADA.   
c) CAMADA.  
d) CANHADA.   
e) CARRETA.

07. Considere a sequência: (16, 18, 9, 12, 4, 8, 2, X)

Se os termos dessa sequência obedecem a uma lei de formação, o termo X deve ser igual a
a) 12
b) 10   
c) 9
d)) 7   
e) 5



08. Esta sequência de palavras segue uma lógica:

Pá
Xale

Japeri

GABARITO

01. D
Solução:  Se Abel  é  o  único  que sempre diz  a  verdade então  ele  não pode  concordar  com 
ninguém:
– aquele que irá atender ao público disse que Abel fará o arquivamento de documentos;
– o encarregado do arquivamento de documentos disse que seu nome era Abel;
como se pode ver as duas primeiras frases concordam entre si , então nenhum deles será Abel,  
sobrou apenas uma opção Abel ter dito a próxima frase
–  o  encarregado  da  expedição  de  correspondências  afirmou  que  Caim  deverá  fazer  o 
arquivamento de  documentos.
Sendo assim Abel será o encarregado da expedição de correspondências e para Caim ser fazer o 
arquivamento de  documentos.

02. E
Solução: acatei − teia   (as três últimas letras viraram as três primeiras e a ultima virou primeira) 
assumir - iras  (as duas últimas viraram as duas primeiras e as duas primeiras viraram as duas 
últimas) 
moradia − ?  (a última vira a primeira e as três primeiras viraram as três últimas) 

Resposta será  AMOR

03. E
Solução: 
2 quadrados + 1 triângulo = 16
3 triângulos = 18 , cada triângulo vale 6 

Logo, cada quadrado vale 10 
A soma de todos será 39 então: cada circulo vale 2

04. B
Solução:

 − MÊS não tem letras em comum com ela; (elimina a opção C) 
 − SIM tem uma letra em comum com ela,  mas que não está na mesma posição;  (elimina as 

opções  B, D e E)  
 − BOI tem uma única letra em comum com ela, que está na mesma posição;
 − BOL tem uma letra em comum com ela, que não está na mesma posição;
 − ASO tem uma letra em comum com ela, que está na mesma posição.

05. E
Solução:
1ª hipótese:
lançamento 1 = 2   lançamento 2 =  3   lançamento 3 = 4
oposto 1 = 5     oposto 2 = 4    oposto 3 = 3



produto = 5x4x3 = 60 

02ª hipótese:
lançamento 1 = 1   lançamento 2 =  6   lançamento 3 =   4
oposto 1 = 6     oposto 2 = 1    oposto 3 =  3
produto = 6 x 1 x 3 = 18

06. B
Solução: A única palavra que não começa com  ´CA`  e CREMADA

07. D
Solução:
16 (+2) =, 18(:2) =, 9(+3) =, 12(:3)=, 4(+4)=, 8(:4)=, 2(+5)=, X—------------------->X = 2 + 5 = 7 

08. C
Solução:

  − Pá-----------------termina em  A
  − Xale---------------termina em E
  − Japeri-------------termina em I

Logo, a única palavra terminada em o será PARALELO 


