
RACIOCÍNIO LÓGICO

01.  Uma escola promoveu um debate sobre a utilização de células tronco em pesquisa médica 
para saber, caso a lei regulamentadora fosse aprovada, se tal utilização traria mais benefícios que 
prejuízos à população. Foram coletados os dados que seguem. Dos 52 estudantes que acreditam 
que a utilização de células tronco pode trazer benefícios à população, 20 são do sexo feminino;
Na amostra existem 90 meninos. 
Um total de 111 estudantes acreditam que a utilização de células tronco pode trazer prejuízo à 
população.

O número de meninas que participou do debate foi de
a) 71.
b) 72.
c) 73.
d) 74.

02. Ao ser interrogada em uma delegacia, a testemunha de um assalto não consegue determinar 
com precisão o horário em que ele ocorreu. Ela diz que foi entre 18h e 19h e que viu, em um 
relógio próximo ao evento, que o ponteiro das horas e dos minutos se encontravam num mesmo 
ponto. De posse destes dados, a polícia concluiu que o assalto ocorreu às
a) 18h.
b) 18h30min.
c) 18h45min.
d) 19h.

03. Quatro amigos reúnem-se depois de anos sem se ver e conversam, descontraidamente, em 
torno de uma mesa quadrada. Raul, o mais velho, é de Pernambuco. Entre eles, há também um 
paulista, um carioca e um mineiro. João está sentado à direita de Raul;  Marcelo, à direita do 
paulista; 
Agnaldo, que não é carioca, está sentado à frente de João. Assim:
a) Marcelo é mineiro e Agnaldo é paulista.
b) Marcelo é paulista e Agnaldo é carioca.
b) João é mineiro e Agnaldo é paulista.
d) João é paulista e Agnaldo é mineiro.

04.  Se Carlos briga com Andréa, então Andréa vai ao cinema. Se Andréa vai ao cinema, então 
Berenice fica em casa.  Se Berenice fica em casa,  então Daniel  briga com Berenice.  Ora,  se 
Daniel não briga com Berenice, logo
a) Berenice não fica em casa e Carlos não briga com Andréa.
b) Berenice fica em casa e Andréa vai ao cinema.
c) Berenice não fica em casa e Andréa vai ao cinema.
d) Berenice fica em casa e Carlos briga com Andréa.

05. Um relógio adianta 3 minutos a cada período de 42 horas. Se este relógio mantiver o mesmo 
ritmo, quantos minutos serão adiantados em uma semana?
a) 10.
b) 11.
c) 12.
d) 13



06. Quatro casais se reúnem para jogar xadrez. Como há apenas um tabuleiro, eles combinam 
que:

- nenhuma pessoa pode jogar duas partidas seguidas;
- marido e esposa não jogam entre si.

Na primeira partida Rafaela joga com Alberto. Na segunda, Ana joga contra o marido de Beatriz. 
Na terceira, a esposa de Alberto joga contra o marido de Ana. Na quarta, Rafaela joga contra 
Fernando. E na quinta partida, a esposa de Gustavo joga contra Alberto. A esposa de Tiago e o 
marido de Helena são, respectivamente,
a) Rafaela e Alberto.
b) Ana e Tiago.
c) Beatriz e Gustavo.
d) Helena e Fernando.

Os carros de Artur, César e Danilo são, não necessariamente nesta ordem, um Gol, um Pálio e 
um Celta. Um dos carros é cinza, o outro é verde e o outro é azul. O carro de Artur é cinza. O 
carro de Danilo é o Celta. O carro de César não é verde e não é Gol. As cores do Gol, do Pálio e  
do Celta são,respectivamente,

a) cinza, verde e azul.
b) azul, cinza e verde.
c) azul, verde e cinza.
d) cinza, azul e verde.

07. O número que completa a sequência 2, 7, 12,17, 22 ... é
a) 24.
b) 25. 
c) 26.
d) 27.

08. Uma companhia de ônibus realiza o trajeto entre as cidades de Jundiaí e Campinas. Dois 
ônibus  saem simultaneamente,  cada  um de  sua  cidade,  para  percorrer  o  mesmo trajeto  em 
sentidos opostos. O ônibus de número 143 sai de Jundiaí e percorre o trajeto com velocidade de 
120 km/h. Enquanto isso, o ônibus 198 sai de Campinas e percorre a estrada com velocidade de 
90  km/h.  Considerando  que  nenhum  deles  realizou  nenhuma  parada  durante  seu  trajeto, 
podemos afirmar que:

I  -  quando  os  dois  ônibus  se  cruzarem na  estrada,  o  de  número  198  estará  mais  perto  de 
Campinas que o de número 143.
II - quando os dois se cruzarem na estrada, o ônibus de número 143 terá andado por mais tempo 
que o ônibus de número 198.

a) Somente a hipótese I está errada.
b) Somente a hipótese II está errada.
c) As duas hipóteses estão erradas.
d) Nenhuma das hipóteses está errada.



09. No último concurso de dança promovido pelo Centro de Danças "Pé de valsa", participaram 10 
casais. De quantas maneiras diferentes podem ser os resultados para os três primeiros lugares de 
casais vencedores do concurso?
a) 720.
b) 360. 
c) 180.
d) 90.

10. A negação da afirmação "Se estiver chovendo, eu levo guarda-chuva" é:
a) Se não estiver chovendo, eu levo o guarda-chuva.
b) Está chovendo e eu não levo o guarda-chuva.
c) Não está chovendo e eu levo o guarda-chuva.
d) Se estiver chovendo, eu não levo o guarda-chuva.

GABARITO

01. C
02. B
03. D
04. A
05. C
06. A
07. D
08. C
09. A
10. B


