
RACIOCÍNIO LÓGICO

01. Qual o valor de “x” na sucessão: 1; 2; 6; 39; x ?
a) 1522
b) 1523
c) 1524
d) 1525
e) 1526

02. Considerando os onze primeiros elementos do conjunto dos números naturais foi escrita a
série seguinte: 4; 2; 4; 4; 6; 5; 4; 4; 4; 4; x. Determine o valor de x.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

03. Atente para a sucessão seguinte e determine o valor de “x”: 2; 10; 12; 16; 17; 18; 19; x. 
a) 100
b) 200
c) 300
d) 400
e) 500

04. Atente  para  os  vocábulos  que  formam a sucessão lógica:  HOMERO,  DEPOIS,  TEATRO,
DEVEIS, COITO, X. Em seguida, determine X, sabendo-se que é um dos elementos:
a) PÉS
b) MÃO
c) COSTAS
d) BRAÇO
e) TRONCO

05. João reuniu-se com seus 12 irmãos na ceia de Natal. Das afirmações abaixo, referentes aos
membros da mesma família reunidos, a única necessariamente verdadeira é:
a) pelo menos uma das pessoas reunidas nasceu em janeiro ou fevereiro;
b) pelo menos uma das pessoas reunidas nasceu num dia par;
c) pelo menos duas pessoas reunidas tem altura superior a 1,95 m;
d) pelo menos duas pessoas reunidas são do sexo feminino;
e) pelo menos duas pessoas reunidas fazem aniversário no mesmo mês.

06. Cinco aldeões foram trazidos à presença de um velho rei, acusados de haver roubado laranjas
do pomar real. Abelim, o primeiro a falar, falou tão baixo que o rei que era um pouco surdo não
ouviu o que ele disse. Os outros quatro acusados disseram:
Bebelim: Cebelim é inocente.
Celebim: Dedelim é inocente.
Dedelim: Ebelim é culpado.
Ebelim: Abelim é culpado.
O mago Merlim, que vira o roubo das laranjas e ouvira as declarações dos cinco acusados, disse
então ao rei: Majestade, apenas um dos cinco acusados é culpado, e ele disse a verdade; os
outros quatro são inocentes e todos os quatro mentiram. O velho rei, que embora um pouco surdo
era sábio, logo concluiu corretamente que o culpado era:



a) Abelim;
b) Bebelim;
c) Cebelim;
d) Dedelim;
e) Ebelim.

07. Cinco moças, Ana, Beatriz, Carolina, Denise e Eduarda, estão vestindo blusas vermelhas ou
amarelas. Sabe-se que as moças que vestem blusas vermelhas sempre contam a verdade e as
que vestem blusas amarelas sempre mentem. Ana diz que Beatriz veste blusa vermelha. Beatriz
diz que Carolina veste blusa amarela. Carolina, por sua vez, diz que Denise veste blusa amarela.
Por fim, Denise diz que Beatriz e Eduarda vestem blusas de cores diferentes. Por fim, Eduarda diz
que Ana veste blusa vermelha.  Desse modo,  as  cores  das blusas de Ana,  Beatriz,  Carolina,
Denise e Eduarda são, respectivamente, são:
a) amarela, amarela, vermelha, vermelha e amarela.
b) vermelha, vermelha, vermelha, amarela e amarela.
c) vermelha, amarela, amarela, amarela, e amarela.
d) vermelha, amarela, vermelha, amarela e amarela.
e) amarela, amarela, vermelha, amarela e amarela.

08. Pesquisados sobre o hábito de tomar café no horário do almoço, no período de segunda a 
sexta-feira, três colegas afirmaram:
- Euclides: “Não tomo café às terças nem às sextas-feiras”.
- Luis: “Tomo café todas as terças, quintas e sextas-feiras e não tomo nos demais dias”.
- Francisco: “Tomo café todas as segundas e quarta-feiras e não tomo nos demais dias”.
Sabe-se que todos os dias pelo menos um deles toma café no almoço e há um dia em que os três
tomam café juntos. Se apenas Francisco não falou a verdade, então os três tomam café juntos na
a) sexta-feira
b) quinta-feira
c) quarta-feira
d) terça-feira
e) segunda-feira

09. Quatro amigos vão ao cinema e um deles resolveu entrar de graça. Aparece um guarda que
quer saber qual deles entrou sem pagar.
- Eu não fui, diz Rui.
- Foi o Luis, diz João.
- Foi o Paulo, diz Luis.
- O João não tem razão, diz Paulo.
Se só um deles mentiu, quem não pagou o bilhete?
a) João
b) Rui
c) Paulo
d) Luis
e) Não é possível determinar

10. Um pai foi informado que seu filho estava o procurando a fim de pedir dinheiro para passear e
ir ao cinema. Aí, o pai pensou e resolveu dar dinheiro ao filho, desde que ele, usando o raciocínio
lógico deduza em qual das três casas que estavam na sua frente o pai estava. A única pista para
achar o pai, o filho deveria ver o que estava escrito na porta de cada casa, como descrito abaixo.
Todavia, em apenas uma das inscrições é verdadeira:
Casa 1: o pai está aqui.
Casa 2: o pai não está aqui.



Casa 3: o pai não está na casa 1.

a) o pai está na casa 1
b) o pai está na casa 2
c) o pai está na casa 3
d) o pai pode estar na casa 1 ou na 3
e) o pai pode estar na casa 1 ou na 2

GABARITO

01. D
Comentário: O segundo termo é igual ao quadrado do primeiro mais 1.
O terceiro termo é igual ao quadrado do segundo mais 2.
O quarto termo é igual ao quadrado do terceiro mais 3.
O quinto termo deve ser igual ao quadrado do quarto mais 4.
Logo, x = 392 + 4 = 1521 + 4 = 1525.

02. C
Comentário:  Os onze primeiros elementos do conjunto dos números naturais são ZERO, UM,
DOIS, TRÊS, QUATRO, CINCO, SEIS, SETE, OITO, NOVE E DEZ. Observe que cada elemento
da série é formado por um número igual à quantidade de letras. Assim, x = 3. Veja que DEZ é
escrito com 3 letras.

03. B
Comentário: Todos os elementos da sucessão são números cujos nomes começam sempre pela
letra D. O primeiro número depois de 19, cujo nome começa pela letra D é 200.

04. A
Comentário: Os vocábulos da sucessão dada rimam, sucessivamente, com os algarismos pares
do sistema de numeração decimal.
HOMERO rima com ZERO
DEPOIS rima com DOIS
TEATRO rima com QUATRO
DEVEIS rima com SEIS
COITO rima com OITO
O próximo número par é DEZ. Dos elementos do conjunto dado, o vocábulo que rima com DEZ é
PÉS. Logo, X é o vocábulo PÉS.

05. E
Comentário:  As  quatro  primeiras  alternativas  poderão  ser  verdadeiras  ou  não.  A  última,
entretanto, em qualquer situação, será necessariamente verdadeira.

06. C
Comentário: Vejamos o que o problema nos dá:
Abelim: não sabe.
Bebelim: Cebelim é inocente.
Cebelim: Dedelim é inocente.
Dedelim: Ebelim é culpado.
Agora,  vamos  pegar  o  Bebelim,  que  é  o  primeiro  da  lista  que  temos  informação  e  atribuir
VERDADE ou  MENTIRA a ele.  Vamos  admitir  que Bebelim falou a  verdade,  então,  estamos
dizendo que ele é o culpado. Se ele falou a verdade, Cebelim é inocente. Com isso, a afirmação
de Cebelim será mentira. Se Cebelim mente, então Dedelim é culpado. Como não podemos ter



dois culpados e no início, afirmamos que Bebelim era o culpado, então nosso início está errado,
por isso Bebelim mente! Se Bebelim mente, então Cebelim é culpado e ele fala a verdade. Se
Cebelim fala a verdade,  então Debelim é inocente e mente. Se Debelim mente, então Ebelim
mente e mente. Se Ebelim mente, então Abelim é inocente. O resultado ficou assim:
Inocente – Abelim: não sabe.
Inocente – Bebelim: Cebelim é inocente e mente.
Culpado – Cebelim: Debelim é inocente e fala a verdade.
Inocente – Dedelim: Ebelim é culpado e mente.
Inocente – Ebelim: Abelim é culpado e mente.

07. E
Comentário: Usando o que cada um disse, temos:
Ana: Beatriz veste blusa vermelha.
Beatriz: Carolina veste blusa amarela.
Carolina: Denise veste blusa amarela.
Denise: Beatriz e Eduarda vestem blusas de cores diferentes.
Eduarda: Ana veste blusa vermelha.

Vamos admitir que Ana fala a verdade. Se ela fala a verdade, a blusa dela é vermelha e
Beatriz também veste blusa vermelha. Se Beatriz veste blusa vermelha, então ela fala a verdade.
Logo,  Carolina  veste  blusa  amarela  e  mente.  Se  Carolina  mente,  então  Denise  veste  blusa
vermelha e fala a verdade. Se Denise fala a verdade, a blusa de Eduarda é amarela e ela mente.
Se Eduarada mente, Ana veste blusa amarela.

No começo, dissemos que Ana falava a verdade e a blusa dela seria vermelha. Então,
concluímos que Ana não fala a verdade, ela mente. Se Ana mente, a blusa dela e de Beatriz é
amarela. Se a blusa de Beatriz é amarela, então ela mente. Se Beatriz mente, então Carolina
veste blusa vermelha e fala a verdade. Se Carolina fala a verdade, então Denise veste blusa
amarela  e mente.  Se Denise mente,  Beatriz  e  Eduarda vestem blusas de mesma cor.  Logo,
Eduarda veste blusa amarela e mente. Se Eduarda mente, Ana veste blusa amarela e mente. E,
realmente, Ana veste blusa amarela e mente.

A montagem ficou assim:
Amarela – Ana: Beatriz veste blusa vermelha e mente.
Amarela – Beatriz: Carolina veste bluse amarela e mente.
Vermelha – Carolina: Denise veste blusa amarela e fala a verdade.
Amarela – Denise: Beatriz e Eduarda vestem blusas de cores diferentes.
Amarela – Eduarda: Ana veste blusa vermelha e mente.

08. B
Comentário: Pelos dados do problema, verifica-se que a quinta-feira é constante em para todos
eles.

09. C
Comentário: Nota-se desde já que o enunciado do problema não nos diz que quem mentiu foi a
pessoa que não pagou. Pode, por isso, acontecer ter sido um dos amigos que entrou sem bilhete
e outro mentiu.
Vamos analisar as quatro afirmações na sua globalidade e tentar tirar conclusões a partir daí.
O João e o Luis dizem coisas contraditórias, portanto um deles está mentindo. Como só há um
mentiroso, ficamos sabendo que o Rui e o Paulo não mentiram. 
Como o Paulo fala a verdade, concluímos que o João mentiu. Está identificado o mentiroso.
Nesse caso, o Luis fala e, como ele diz que Paulo foi quem não pagou, está identificado o que
entrou de graça. Foi o Paulo. Como não existe qualquer contradição com os dados do problema, a
solução está encontrada.



10. C
Comentário: Se o pai estivesse na casa 1, as inscrições das casas 1 e 2 seriam verdadeiras e
isto contraria as regras do problema, que diz que apenas uma das inscrições é verdadeira.
Se o pai estivesse na casa 3, teríamos novamente duas inscrições verdadeiras (a da casa 2 e a
da casa 3). Portanto, o pai está na casa 2 e a única inscrição verdadeira é a da casa 3.


