
RACIOCÍNIO LÓGICO

Questões selecionadas de provas diversas

01. Para percorrer um mesmo trajeto de 72 900 metros, dois veículos gastaram: um 54 minutos, e 
o outro, 36 minutos.  A diferença positiva entre as velocidades médias desses veículos, nesse 
percurso, em quilômetros por hora, era
a) 11,475 
b) 39,25 
c) 40,5 
d) 42,375 
e) 45,5

02.  Dispõe-se  de  um bloco  maciço  de  madeira  com volume  de  0,04m3.  Se  a  densidade  da 
madeira é 0,93 g/cm3, o peso desse bloco, em quilogramas, é
a) 23,25 
b) 37,2 
c) 232,5 
d) 372 
e) 2 325

03.  Dois sócios constituíram uma empresa com capitais iguais, sendo que o primeiro fundou a 
empresa e o segundo foi admitido 4 meses depois. No fim de um ano de atividades, a empresa 
apresentou um lucro de R$ 20 000,00. Eles receberam, respectivamente,
a) R$ 10 500,00 e R$ 9 500,00
b) R$ 12 000,00 e R$ 8 000,00
c) R$ 13 800,00 e R$ 6 200,00
d) R$ 15 000,00 e R$ 5 000,00
e) R$ 16 000,00 e R$ 4 000,00

04.  Na liquidação de uma falência,  apura-se um ativo de 2,4 milhões de reais  e um passivo 
constituído pelas seguintes dívidas: ao credor X, 1,6 milhões de reais; ao Y, 2,4 milhões de reais; 
e ao Z, 2 milhões de reais. É correto afirmar que Z deverá receber
a) R$ 150 000,00 a mais do que X.
b) R$ 150 000,00 a menos do que Y -
c) 5/8 do que caberá a X.
d) 5/8 do que caberá a Y.
e) a metade do que X e Y receberão juntos.

05. Uma pessoa acertou seu relógio às 8 horas e 30 minutos de certo dia. Supondo que seu 
relógio atrase 10 segundos a cada 6 horas, então, decorridas 60 horas e 36 minutos do acerto, ele 
estará marcando
a) 20h.
b) 20h15min16s. 
c) 20h20min18s. 
d) 21 h.
e) 21h04min19s.

06. Em uma gráfica, uma máquina imprimiu 8.520 unidades de certo formulário num determinado 
período de tempo. Quantas unidades desse formulário seriam impressas no mesmo período por 
outra máquina, cujo rendimento corresponde a 3/4 do rendimento da primeira?



a) 11 360
b) 8 250
c) 7 490
d) 6 390
e) 6 315

07.  Um automóvel  faz  certo  percurso  em 2 horas,  com velocidade  média  de 80 km/h.  Se  a 
velocidade média fosse de 60 km/h, em quanto tempo faria esse mesmo percurso?
a) Uma hora e trinta minutos.
b) Uma hora e cinquenta e cinco minutos.
c) Duas horas e vinte minutos.
d) Duas horas e trinta minutos.
e) Duas horas e quarenta minutos.

08. O número de funcionários de uma agência bancária passou de 80 para 120. Em relação ao 
número inicial, o aumento no número de funcionários foi de
a) 50%
b) 55%
c) 60%
d) 65%
e) 70%

09. O preço para a execução de um trabalho de prótese dentária é o resultado da adição do custo 
do material com o valor da mão de obra. Em certo trabalho no qual o valor da mão de obra foi  
orçado em 80% do custo do material, o protético fez um desconto de 5% ao cliente, que pagou R$ 
513,00. O preço estipulado pela mão de obra desse trabalho foi de
a) R$ 385,00
b) R$ 300,00
c) R$ 285,00
d) R$ 270,00
e) R$ 240,00

10.  Franco e Jade foram incumbidos de digitar  as laudas de  um texto.  Sabe-se que ambos 
digitaram suas partes com velocidades constantes e que a velocidade de Franco era 80% da de 
Jade. Nessas condições, se Jade gastou 10 minutos para digitar 3 laudas, o tempo gasto por 
Franco para digitar 24 laudas foi
a) 1 hora e 15 minutos.
b) 1 hora e 20 minutos.
c) 1 hora e 30 minutos.
d) 1 hora e 40 minutos.
e)  2 horas.
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10. D


