
RACIOCÍNIO LÓGICO

01. Três crianças – Astolfo, Belarmino e Cleosvaldo – brincavam, cada qual com um único tipo de 
brinquedo. Considere ainda as seguintes informações: 

- Os brinquedos são: Falcon, Playmobil e Lego; 
- As idades dos três são: 12, 9 e 7; 
- Astolfo não brincava com um Falcon e nem com o Lego; 
- A criança que tem 12 anos, brincava de Lego; 
- Cleosvaldo tem menos de 9 anos. 

Com base na informações dadas, é correto afirmar que 
a) Belarmino brincava com um Falcon. 
b) Astolfo tem 12 anos. 
c) Belarmino tem 12 anos.
d) Cleosvaldo brincava com um Lego. 
e) Astolfo não tem 9 anos.

02. Um agente de viagens atende três amigas. Uma delas é loira, outra é morena e a outra é 
ruiva. O agente sabe que uma delas se chama Anna, outra se chama Monyke e a outra se chama 
Carine. Sabe, ainda, que cada uma delas fará uma viagem a um país diferente da Europa: uma 
delas irá à Alemanha, outra à França e a outra irá à Inglaterra. Ao agente de viagens, que queria 
identificar o nome e o destino de cada uma, elas deram as seguintes informações: 

- A loira: ”Não vou à França nem à Inglaterra” 
- A morena: “Meu nome não é Monyke nem Carine” 
- A ruiva: “Nem eu nem Monyke vamos à França” 

O agente de viagens concluiu, então, acertadamente, que: 
a) A loira é Carine e vai à Alemanha. 
b) A ruiva é Carine e vai à França. 
c) A ruiva é Anna e vai à Inglaterra. 
d) A morena é Anna e vai à Inglaterra. 
e) A loira é Monyke e vai à Alemanha.

03.  Quando a mãe de Alysson, Bosco, Carlos e Daniel, chega em casa, verifica que seu vaso 
preferido havia sido quebrado. Interrogados pela mãe, sobre quem quebrou o vaso, eles fazem as 
seguintes declarações: 

"Mãe, o Bosco foi quem quebrou" – disse Alysson 
"Como sempre, o Daniel foi culpado" – disse Bosco 
"Mãe, sou inocente" – disse Cleber 
“Claro que o Bosco está mentindo" – disse Daniel 

Sabendo que apenas um dos quatro disse a verdade, diga quem quebrou o vaso. 
a) Alysson. 
b) Bosco. 
c) Cleber.
d) Daniel.
e) Nenhum dos quatro.



04. Cinco pessoas foram trazidas à presença de um juiz,  acusados de ter  roubado um carro 
importado. Alberto, o primeiro a falar, falou tão baixo que o juiz não ouviu o que ele disse. Os 
outros quatro acusados disseram:

- Bertoldo: Cardoso é inocente.
- Cardoso: Diego é inocente.
- Diego: Evaldo é culpado.
- Evaldo: Alberto é culpado.

Uma testemunha, que vira o roubo do carro e ouvira as declarações dos cinco acusados, disse 
então ao juiz: Meritíssimo, apenas um dos cinco acusados é culpado, e ele disse a verdade; os 
outros quatro são inocentes e todos os quatro mentiram. O juiz, que era muito sábio, logo concluiu 
corretamente que o culpado era:
a) Alberto
b) Bertoldo
c) Cardoso
d) Diego
e) Evaldo

05. Num certo planeta seus habitantes são divididos em duas raças: os Sincs, que sempre dizem 
a verdade, e os Ments, que sempre mentem. Um astronauta pousou neste planeta e encontrou um 
grupo  de  cinco  habitantes,  chamados  de  Alfa,  Beta,  Gama,  Delta  e  Épsilon.  Ele  quer  saber 
quantos  entre  os  cinco  são da raça  Sinc.  Ele  pergunta  a  Alfa:  “Você é  da  raça Ment?”  Alfa 
responde, mas o astronauta não ouve direito a resposta. Os habitantes restantes fazem, então, as 
seguintes declarações:

Beta: “Alfa respondeu que sim”.
Gama: “Beta está mentindo”.
Delta: “Gama está mentindo”.
Épsilon: “Alfa é da raça Ment”.

Mesmo  sem  ter  prestado  atenção  à  resposta  de  Alfa,  o  astronauta  pôde,  então,  concluir 
corretamente que o número de habitantes da raça Sinc, naquele grupo, era igual a:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

06. Supondo  que  “Nenhum  advogado  foi  reprovado  no  provão  do  MEC”  e  que  “Alguns 
economistas foram reprovados”, podemos logicamente concluir que: 
a) não pode haver advogado economista. 
b) algum advogado é economista. 
c) nenhum advogado é economista. 
d) todos os advogados são economistas. 
e) alguns economistas não são advogados.

07. Rita tem uma banda de rock e todos os amigos que foram ao seu show estiveram, antes, na 
festa de Carla. Como nem todos os amigos de Rita estiveram na festa de Carla, conclui-se que, 
dos amigos de Rita:
a) todos foram ao show de Rita e alguns não foram à festa de Carla.
b) pelo menos um não foi ao show de Rita.



c) alguns foram ao show de Rita, mas não foram à festa de Carla.
d) alguns foram ao show Rita e nenhum foi à festa de Carla.
e) todos foram ao show de Rita e nenhum foi à festa de Carla.

08. Um eminente psicólogo, afirmou que “todas as pessoas que são oprimidas são inseguras, e 
que todas as pessoas inseguras são tímidas”. Com base nestas afirmações, podemos concluir 
que:
a) É possível existir uma pessoa oprimida que não seja insegura.
b) É possível existir uma pessoa oprimida que não seja tímida.
c) É possível existir uma pessoa insegura que não seja oprimida.
d) Todas as pessoas tímidas são inseguras.
e) Todas as pessoas inseguras são oprimidas.

09. Em um grupo de amigos, todos os homens carecas são, também, inteligentes, mas nenhum 
homem inteligente  é bonito.  Todos os  homens chatos  possuem bigode,  e  alguns homens de 
bigode são também bonitos. Como nenhum homem de bigode é inteligente, e como neste grupo 
de amigos não existe nenhum homem que tenha bigode, bonito e seja chato, então:
a) pelo menos um homem chato é bonito.
b) pelo menos um homem careca é bonito.
c) todos os homens que possuem bigode são carecas.
d) todos os homens de bigode são chatos.
e) nenhum homem chato é careca.

10. Dizer que "Carlos não é químico ou Victor é dançarino" é, do ponto de vista lógico, o mesmo 
que dizer que:
a) se Carlos é químico, então Victor não é dançarino.
b) se Victor é dançarino, então Carlos é químico.
c) se Carlos não é químico, então Victor é dançarino.
d) se Carlos é químico, então Victor é dançarino.  
e) se Carlos não é químico, então Victor não é dançarino.

GABARITO

01. C
Comentário: Montando uma tabela para facilitar na resolução da questão:

Astolfo Belarmino Cleosvaldo
IDADE

BRINQUEDO

Sabendo que “Astolfo brincava com um Playmobil” e que “Cleosvaldo tem 7 anos”, temos:

Astolfo Belarmino Cleosvaldo
IDADE 7

BRINQUEDO Playmobil



Como “A criança que tem 12 anos, brincava de Lego”, apenas Belarmino se encaixa, logo:

Astolfo Belarmino Cleosvaldo
IDADE 12 7

BRINQUEDO Playmobil Lego

Portanto, podemos concluir que:

Astolfo Belarmino Cleosvaldo
IDADE 9 12 7

BRINQUEDO Playmobil Lego Falcon

Logo a opção correta é a opção C.

02. E
Comentário: Montando uma tabela para facilitar na resolução da questão:

loira morena ruiva
NOME
PAÍS

Como a loira afirma: ”Não vou à França nem à Inglaterra” então ela só pode ter ido à Alemanha.

loira morena ruiva
NOME
PAÍS Alemanha

Como a morena diz: “Meu nome não é Monyke nem Carine”, então seu nome só pode ser Anna.

loira morena ruiva
NOME Anna
PAÍS Alemanha

E como a ruiva afirma: “Nem eu nem Monyke vamos à França”, então concluímos primeiramente 
que a ruiva não é Monyke, logo resta que Monyke é a loira e a ruiva é a Carine. Como nem a ruiva 
(Carine) nem Monyke vão à França então Anna vai à França, e por conseqüência Carine vai AA 
Inglaterra.

Loira Morena Ruiva
NOME Monyke Anna Carine
PAÍS Alemanha França Inglaterra

Portanto a resposta correta é a opção E.

03. C
Comentário: Primeiramente iremos construir uma tabela, onde serão analisadas as declarações 
mediante as hipóteses:



ANÁLISE DAS DECLARAÇÕES
HIPÓTESES 

DE
CULPADOS

ALYSSON BOSCO CLEBER DANIEL

ALYSSON
BOSCO
CLEBER
DANIEL

Agora, analisaremos as declarações de cada criança, de acordo com as hipóteses dos culpados. 
No caso do Alysson, ele estaria falando a verdade no caso do Bosco realmente ser o culpado, ou 
seja, ele mente (F) na hipótese de outra pessoa ser o culpado, logo:

ANÁLISE DAS DECLARAÇÕES
HIPÓTESES 

DE
CULPADOS

ALYSSON BOSCO CLEBER DANIEL

ALYSSON F
BOSCO V
CLEBER F
DANIEL F

Analisando a declaração de Bosco, vemos que apenas no caso de Daniel ter sido o culpado ele 
estaria dizendo a verdade, então para qualquer outra hipótese de culpado ele mente (F), logo 
temos:

ANÁLISE DAS DECLARAÇÕES
HIPÓTESES 

DE
CULPADOS

ALYSSON BOSCO CLEBER DANIEL

ALYSSON F F
BOSCO V F
CLEBER F F
DANIEL F V

Como Cleber se declara inocente, apenas na hipótese dele ser o culpado, sua declaração é dita 
como falsa (F), em todas as demais hipóteses ele realmente seria inocente, logo:

ANÁLISE DAS DECLARAÇÕES
HIPÓTESES 

DE
CULPADOS

ALYSSON BOSCO CLEBER DANIEL

ALYSSON F F V
BOSCO V F V
CLEBER F F F
DANIEL F V V



Nesse caso, sempre a declaração de Daniel tem valor lógico contrário ao de Bosco, pois eles se 
contradizem, então Daniel só irá mentir no caso dele ser o culpado, ou seja:

ANÁLISE DAS DECLARAÇÕES
HIPÓTESES 

DE
CULPADOS

ALYSSON BOSCO CLEBER DANIEL

ALYSSON F F V V
BOSCO V F V V
CLEBER F F F V
DANIEL F V V F

Observe que somente na hipótese de Cleber ser o culpado é que apenas uma das declarações se 
torna verdadeira (V), sendo então as outras três falsas (F), que é uma condição do enunciado. 
Como somente Daniel diz a verdade, a terceira hipótese é a única aceita, que é a hipótese de 
Cleber ser o culpado!

04. C
Comentário:  Construindo  uma  tabela,  onde  serão  analisadas  as  declarações  mediante  as 
hipóteses. Como o culpado, e somente ele,  disse a verdade e os quatro inocentes mentiram, 
então teremos 4 hipóteses:

ANÁLISE DAS DECLARAÇÕES

HIPÓTESES DE
CULPADOS Alberto

Bertoldo: 
Cardoso é 
inocente.

Cardoso: 
Diego é 

inocente.

Diego: 
Evaldo é 
culpado.

Evaldo: 
Alberto é 
culpado.

Alberto
Bertoldo
Cardoso

Diego
Evaldo

Vamos analisar as declarações de cada acusado, de acordo com as hipóteses dos culpados. No 
caso do Alberto, como não foi possível ouvir sua declaração, passemos para Bertoldo, que estaria 
mentindo no caso do Cardoso ser culpado, ou seja, ele fala a verdade (V) na hipótese de outra 
pessoa ser o culpado. 

ANÁLISE DAS DECLARAÇÕES

HIPÓTESES DE
CULPADOS Alberto

Bertoldo: 
Cardoso é 
inocente.

Cardoso: 
Diego é 

inocente.

Diego: 
Evaldo é 
culpado.

Evaldo: 
Alberto é 
culpado.

Alberto ? V
Bertoldo ? V
Cardoso ? F

Diego ? V
Evaldo ? V

Cardoso estará  mentindo no caso do Diego ser  culpado,  ou seja,  ele  fala  a  verdade  (V)  na 
hipótese de outra pessoa ser o culpado (Diego sendo inocente). 



ANÁLISE DAS DECLARAÇÕES

HIPÓTESES DE
CULPADOS Alberto

Bertoldo: 
Cardoso é 
inocente.

Cardoso: 
Diego é 

inocente.

Diego: 
Evaldo é 
culpado.

Evaldo: 
Alberto é 
culpado.

Alberto ? V V
Bertoldo ? V V
Cardoso ? F V

Diego ? V F
Evaldo ? V V

No caso da declaração de Diego, ele estará falando a verdade quando Evaldo for culpado, ou 
seja, nos casos em que o culpado for outra pessoa ele estará mentindo.

ANÁLISE DAS DECLARAÇÕES

HIPÓTESES DE
CULPADOS Alberto

Bertoldo: 
Cardoso é 
inocente.

Cardoso: 
Diego é 

inocente.

Diego: 
Evaldo é 
culpado.

Evaldo: 
Alberto é 
culpado.

Alberto ? V V F
Bertoldo ? V V F
Cardoso ? F V F

Diego ? V F F
Evaldo ? V V V

Evaldo estará falando a verdade quando Alberto for culpado, ou seja, nos casos em que o culpado 
for outra pessoa ele estará mentindo.

ANÁLISE DAS DECLARAÇÕES

HIPÓTESES DE
CULPADOS Alberto

Bertoldo: 
Cardoso é 
inocente.

Cardoso: 
Diego é 

inocente.

Diego: 
Evaldo é 
culpado.

Evaldo: 
Alberto é 
culpado.

Alberto ? V V F V
Bertoldo ? V V F F
Cardoso ? F V F F

Diego ? V F F F
Evaldo ? V V V F

Lembrando  que  o  culpado,  e  somente  ele,  disse  a  verdade  e  os  quatro  inocentes 
mentiram, então teremos apenas dois prováveis culpados, Cardoso ou Diego, pois nestas duas 
hipóteses apenas eles dizem a verdade.

Se Diego for culpado, então ele deverá dizer a verdade. Porém ele mente ao dizer que o 
culpado é Alberto. Portanto esta hipótese é falsa!

Se Cardoso for o culpado, então ele deverá dizer a verdade. E isto se confirma quando 
ele diz que Diego é inocente. Portanto esta hipótese é verdadeira!
Logo, o culpado é o Cardoso!

05. B



Comentário:  Como a resposta de Alfa não foi ouvida pelo astronauta, teremos duas hipóteses: 
que ele responde sim ou não!

1ª hipótese: Admitindo que Alfa é Sinc.  Como nesta hipótese ele sempre diz a verdade, sua 
resposta à pergunta: “Você é da raça Ment?” é Não.

Habitante Declarações Raça
Alfa Alfa respondeu não à pergunta. Sinc 
Beta “Alfa respondeu que sim”  Beta está mentindo! Ment

Gama “Beta está mentindo”  Isso é verdade! Sinc
Delta “Gama está mentindo”  Esta afirmação é falsa! Ment

Épsilon “Alfa é da raça Ment”  Como Alfa é Sinc, isso é mentira! Ment

2ª hipótese: Admitindo que Alfa é Ment. Como nesta hipótese ele sempre mente, sua resposta à 
pergunta: “Você é da raça Ment?” é Não. 

Habitante Declaração Raça
Alfa Alfa respondeu não à pergunta. Ment 
Beta “Alfa respondeu que sim”  Beta está mentindo! Ment

Gama “Beta está mentindo”  Isso é verdade! Sinc
Delta “Gama está mentindo”  Esta afirmação é falsa! Ment

Épsilon “Alfa é da raça Ment”  Como Alfa é Sinc, esta afirmação é 
verdade! Sinc

Com isso, concluímos que não houve modificação no número de habitantes de cada raça,  dois 
Sincs e três Ments! Portanto, temos apenas 2 habitantes que são da raça Sinc (opção B).

06. E
Comentário: Representando as proposições do enunciado na forma de conjuntos teremos:

Onde:
A = advogados
E = economistas
R = reprovados no provão

Temos  duas  possibilidades  para  o  conjunto  E  porque  o  enunciado  não  fala  se  existem 
economistas que são advogados. Porém, podemos afirmar com certeza que existem economistas 
que não são advogados (parte hachurada). Portanto a resposta correta é a opção E.



07. B
Comentário: Fazendo um diagramado enunciado só para visualizar melhor teremos:

Se  todos os  que  foram ao  show estiveram na  festa,  podemos garantir  que não  há a 
possibilidade de ir ao show e não ir à festa. Com isso eliminam-se os itens: a, c, d, e. 

Como o enunciado afirma que “nem todos os amigos de Rita estiveram na festa de Carla” 
e estar na festa de Carla é condição necessária para ir ao show, portanto, podemos afirmar que: 
“algum amigo de Rita não foi ao show” ou ainda “pelo menos um amigo de Rita não foi ao show” 
(opção B).

08. C
Comentário: Representando as proposições do enunciado na forma de conjuntos:

Analisando o diagrama podemos concluir que é possível existir uma pessoa insegura que não seja 
oprimida (representado pelo boneco). Portanto a opção correta é a opção C.



09. E
Comentário: Representando as proposições acima na forma de diagramas obtemos:

Com o diagrama fica fácil analisarmos as opções. Concluímos, portanto, que a opção correta é a 
letra E: “nenhum homem chato é careca”.

10. D
Comentário: Na questão, o enunciado pede uma proposição equivalente a "Carlos não é químico 
ou Victor é dançarino", que é uma proposição do tipo “A ou B”. As equivalências de A ou B são:

1) Se ~ A então B. (~A →B)
2) Se ~ B então A. (~B → A)

Portanto, a proposição "Carlos não é químico ou Victor é dançarino" é equivalente a:
1) Se Carlos é químico, então Victor é dançarino. (opção D)
2) Se Victor não é dançarino, então Carlos não é químico.

Com isso, a resposta correta é a opção D.


