
RACIOCÍNIO LÓGICO

01. Um rio principal tem, ao passar em determinado ponto, 20% de águas turvas e 80% de águas 
claras, que não se misturam. Logo abaixo desse ponto desemboca um afluente,  que tem um 
volume d’água 30% menor que o rio principal e que, por sua vez, tem 70% de águas turvas e 30% 
de águas claras, que não se misturam nem entre si nem com as do rio principal. Obtenha o valor 
mais próximo da porcentagem de águas turvas que os dois rios terão logo após se encontrarem.
a) 41%
b) 35%
c) 45%
d) 49%
e) 55%

02. Em um ponto de um canal, passam em média 25 barcos por hora quando está chovendo e 35 
barcos por  hora quando não está chovendo,  exceto  nos domingos,  quando a frequência  dos 
barcos cai em 20%. Qual o valor mais próximo do número médio de barcos que passaram por 
hora neste ponto, em um fim de semana, se choveu durante 2/3 das horas do sábado e durante 
1/3 das horas do domingo?
a) 24,33
b) 26,83
c) 25,67
d) 27,00
e) 30,00

03. Alguns  amigos  apostam  uma  corrida  num  percurso  em  linha  reta  delimitado  com  20 
bandeirinhas igualmente espaçadas. A largada é na primeira bandeirinha e a chegada na última. 
O corredor que está na frente leva exatamente 13 segundos para passar pela 13ª bandeirinha. Se 
ele mantiver a mesma velocidade durante o restante do trajeto, o valor mais próximo do tempo em 
que ele correrá o percurso todo será de:
a) 17,54 segundos.
b) 19 segundos.
c) 20,58 segundos.
d) 20 segundos.
e) 21,67 segundos.

04. Determinado rio passa pelas cidades A, B e C. Se chove em A, o rio transborda. Se chove em 
B, o rio transborda e, se chove em C, o rio não transborda. Se o rio transbordou, pode-se afirmar 
que:
a) choveu em A e choveu em B.
b) não choveu em C.
c) choveu em A ou choveu em B.
d) choveu em C.
e) choveu em A.

05. Três esferas rígidas estão imóveis em uma superfície plana horizontal, sendo que cada esfera 
está encostada nas outras duas. Dado que a maior delas tem um raio de 4cm e as outras duas 
têm raios de 1cm, os pontos em que as esferas tocam o chão formam um triângulo cuja área é:
a) √15,75cm²
         5 
b) √15,75 cm²
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c) 2√6 cm²
d) √15 cm²
e) √6 cm²

06. O determinante da matriz

2 1 0
B = a b c

4+a      2+b c

é:
a) 2bc + c - a
b) 2b - c
c) a + b + c
d) 6 + a + b + c
e) 0

07.  Uma  urna  possui  5  bolas  azuis,  4  vermelhas,  4  amarelas  e  2  verdes.  Tirando-se 
simultaneamente 3 bolas, qual o valor mais próximo da probabilidade de que as 3 bolas sejam da 
mesma cor?
a) 11,53%
b) 4,24%
c) 4,50%
d) 5,15%
e) 3,96%

08.  Na população brasileira  verificou-se que a probabilidade de ocorrer  determinada variação 
genética é de 1%. Ao se examinar ao acaso três pessoas desta população, qual o valor mais 
próximo da probabilidade de exatamente uma pessoa examinada possuir esta variação genética?
a) 0,98%
b) 1%
c) 2,94%
d) 1,30%
e) 3,96%

GABARITO

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