
RACIOCÍNIO LÓGICO

01. Se amanhã for feriado, então, meu filho dormirá mais tarde. Ora, amanhã não será feriado. 
Então, pode-se afirmar que é possível que meu filho dormirá mais tarde hoje.

02. Todos os primogênitos da raça angorá têm os pelos brancos. Mila, a cadela de João, tem os 
pelos cinzas. Então, não se pode afirmar que Mila é da raça angorá se, e somente se, não for 
primogênita.

03.  Todo adolescente é sonhador. Algumas pessoas que estudam não são sonhadoras. Logo, 
nenhum adolescente estuda.

04. Os ovos de galinha são mais baratos do que os de perua. Não tenho dinheiro suficiente para  
comprar duas dúzias de ovos de galinha. Logo, não tenho dinheiro suficiente para comprar duas 
dúzias de ovos de perua.

05. O vaqueiro está tocando as vacas numa estrada. Uma delas anda na frente de duas outras, 
uma anda entre duas e uma anda atrás de duas. Então, o número correto de vacas é 3.

06. Certa bactéria se multiplica tão rapidamente que seu número dobra a cada minuto. Num caco 
de vidro ela se multiplica de tal maneira em 59 minutos que dá para encher metade do mesmo.  
Então, é correto afirmar que estará cheio totalmente no sexagésimo minuto.

07. Dois dicionários estão ordenadamente na estante de biblioteca, sendo o primeiro com 900 
páginas e o segundo com 600. É correto afirmar que entre a primeira página do primeiro dicionário 
e a primeira do segundo existem menos de 598 páginas.

08. Um terreno  retangular  será  cercado  com arame e  estacas.  Então,  serão  necessárias  76 
estacas, sabendo que em cada lado terá de haver 20 delas.

09. No canto do quintal de uma oficina estão 500 kg de ferro. Decorrido algum tempo o ferro ficou 
completamente enferrujado. Então, é correto afirmar que ele ficou mais leve.

10. Sabendo-se que seis raposas, em seis minutos, comem seis galinhas, é correto afirmar que 
seis raposas, em sessenta minutos, comem sessenta galinhas.

GABARITO

01. C
Comentários: A afirmação “Se amanhã for feriado, então, hoje meu filho dormirá mais tarde” que 
ele informa o que fará meu filho caso amanhã seja feriado. Mas nada nos diz o que ele fará se  
amanhã não for feriado. Não podemos afirmar que meu filho dormirá hoje mais tarde ou não, pois  
não temos elementos para tirar essa conclusão, o que significa que é possível que ele durma 
tarde, como também é possível que não durma mais tarde.

02. E
Comentários:  De  fato  é  possível  que  Mila  seja  da  raça  angorá,  mas  jamais  poderia  ser 
primogênita, já que não tem os pelos brancos. 



03. E
Comentários: Ao afirmar que todo adolescente é sonhador, não se fez qualquer exceção. Assim, 
basta ser  adolescente  para ser  sonhador,  não importa  se  estuda ou não.  Portanto,  todos os 
adolescentes que estudam, também são sonhadores. 

04. C
Comentários: Os ovos de galinha são mais baratos que os de perua. Se não tenho dinheiro para 
comprar duas dúzias de ovos de perua, que são mais caros. 

05. C
Comentários: Ao ler o enunciado do problema e pensar um pouco, verifica-se facilmente, que o 
menor e único número que atende ao que foi perguntado é 3.

06. C
Comentários:  Como a bactéria dobra seu número em cada minuto, se o caco de vidro já está 
pela metade, quando decorrer mais 1 minuto, ficará cheio, portanto em 60 minutos, ou seja, em 
um minuto, isto é, no sexagésimo minuto.

07. E
Comentários: A primeira página do primeiro dicionário, isto é, do que tem 900 páginas, quando 
está na estante,  fica quase contígua à contracapa do segundo dicionário.  Estando a primeira 
página do segundo dicionário, à direita,  contígua à sua capa,  conclui-se que entre a primeira 
página do primeiro dicionário e a primeira página do segundo há 599 páginas impressas.

08. C
Comentários: Se em cada lado deverá haver 20 estacas, nos quatro lados do terreno deverá ter 
4 x 20 – 4 = 76 estacas. A redução de 4 se deu porque contando 20 em cada lado as que estão 
nos cantos foram contadas duas vezes.

09. E
Comentários: Ferrugem é uma ligação com oxigênio que também tem massa.  Logo,  o ferro 
enferrujado ficou com mais massa.

10. C
Comentários:  Se seis  raposas,  em seis  minutos,  comem seis  galinhas,  é  evidente  que  seis 
raposas, em sessenta minutos, comerão sessenta galinhas.


