
RACIOCÍNIO LÓGICO

01. Considere a seqüência de figuras:

Mantendo a mesma lei de formação, a 1a figura é igual à
(A) 11a figura.
(B) 12a figura.
(C)13a figura.
(D) 14a figura.
(E) 15a figura.

02.  O esquema abaixo mostra, passo a passo, a seqüência de operações a serem efetuadas a 
partir de um certo número, a fim de obter o resultado final 10,4.

ponto de 
partida: ?

(dividir por 8) (somar     )1
5

(multiplicar
por 0,4) (subtrair 0,28) (dividir por 5)

10,4: resultado final

O número que deve ser considerado como ponto de partida está compreendido entre

(A) 1 000  e  1 050
(B) 1 050  e  1 100
(C) 1 100  e  1 150
(D) 1 150  e  1 200
(E) 1 250  e  1 300

03. Nos dados habitualmente usados em jogos, a soma dos pontos de duas faces opostas deve 
ser sempre igual a 7. Assim, por exemplo, todas as vistas possíveis de um dado cuja face da 
frente tem 1 ponto marcado estão representadas nas figuras abaixo.

As figuras que representam todas as vistas possíveis de um dado que tem 3 pontos na 
face da frente é

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)



04. Sobre  uma  superfície  plana  têm-se  3  blocos  iguais  empilhados,  com  13  faces 
expostas,conforme mostra a figura abaixo.

                                              

Se forem empilhados 25 desses blocos, o número de faces expostas será

(A) 125  
(B)121  
(C)111   
(D)105   
(E)101

05.   Ao longo de uma reunião,  da qual  participaram o presidente de certa empresa e alguns 
funcionários, foram servidos 28 salgadinhos em uma bandeja. Sabe-se que: 
– todos os participantes da reunião sentaram-se ao redor de uma mesa circular;
– o primeiro a ser servido dos salgadinhos foi o presidente e, após ele, sucessivamente, todos os 
demais também o foram, um a um, a partir da direita do presidente;
– a cada passagem da bandeja, todas as pessoas se serviram, cada qual de um único salgadinho;
– coube ao presidente ser servido do último salgadinho da bandeja.
Considerando que as pessoas podem ter comido mais de um salgadinho, o total de participantes 
dessa reunião poderia ser
(A) 4 
(B) 9 
(C) 10 
(D) 13 
(E) 15

06.  O avesso de uma blusa preta é branco. O avesso de uma calça preta é azul. O avesso de 
uma bermuda preta é branco. O avesso do avesso das três peças de roupa é
(A) branco e azul. 
(B) branco ou azul. 
(C) branco. 
(D) azul. 
(E)) preto

07. Observe que há uma relação entre os dois primeiros grupos de letras apresentados abaixo. A 
mesma relação
deve existir entre o terceiro e quarto grupo, que está faltando.
DFGJ : HJLO :: MOPS : ?
Considerando que as letras K, Y e W não pertencem ao alfabeto oficial usado, o grupo de letras 
que substituiria corretamente o ponto de interrogação é



(A) OQRU  
(B) QSTV  
(C)) QSTX  
(D) RTUX  
(E) RTUZ

08. O resultado de uma pesquisa com os funcionários de uma empresa sobre a disponibilidade 
para um dia de jornada extra no sábado e/ou no domingo, é mostrado na tabela abaixo:

Dentre os funcionários pesquisados, o total que manifestou disponibilidade para a jornada extra 
“apenas no domingo”
é igual a
(A) 7  
(B) 14  
(C) 27  
(D)) 30  
(E) 37

09. Observe que em cada um dos dois primeiros pares de palavras abaixo, a palavra da direita foi 
formada a partir da palavra da esquerda, utilizando-se um mesmo critério.
SOLAPAR – RASO
LORDES – SELO
CORROBORA – ?
Com base nesse critério, a palavra que substitui corretamente o ponto de interrogação é
(A) CORA.   
(B) ARCO.   
(C) RABO.    
(D) COAR.  
(E) ROCA.

10 . Considere que as seguintes afirmações são verdadeiras:
– Todo motorista que não obedece às leis de trânsito é multado.
– Existem pessoas idôneas que são multadas. Com base nessas afirmações é verdade que
(A) se um motorista é idôneo e não obedece às leis de trânsito, então ele é multado.
(B) se um motorista não respeita as leis de trânsito, então ele é idôneo.
(C) todo motorista é uma pessoa idônea.
(D) toda pessoa idônea obedece às leis de trânsito.
(E) toda pessoa idônea não é multada.



GABARITO 
01. B 
Comentário:  se repararmos em cada quadrante as setas são obrigadas a dar três movimentos 
para atravessa-lo.
Sendo assim em um círculo temos quatro quadrantes para voltar ao início :
3movimentos x 4 quadrantes = 12 movimentos 
1 movimento por figura 
conclusão 12 figuras

02. A
Comentário: 
ponto de partida --> : 8 --> + 1/ 5 --> x 0,4 --> -0,28 --> : 5 --> 10,4

para voltar ao ponto de partida devemos fazer o caminho contrario com as operações invertidas:

10,4 --> x 5 = 52 --> +0,28 = 52,28--> : 0,4 =130,7--> -1/5 = 130,5 --> x8 = 1044

03. B
Comentário:  No dado com frente três a única face que não é visível é a face quatro 

04. E
Comentário: 
em cada bloco é visível as 4 faces laterais 
mas somente no do topo é visível a face superior 

sendo assim 
25 blocos x 4 faces laterais = 100 faces laterais 
1 face superior 
 total = 100 + 1 = 101 faces 

05. B
Comentário: 
A bandeja começa o giro na mesa com o presidente, mas encerra cada giro no individuo anterior 
ao presidente . 
Sendo assim para terminar no presidente esse salgadinho começou uma volta que não terminou 
logo : 28 -1 = 27 salgadinhos deram voltas completas
nas opções : 27 só e divisível por 9
e a única opção possível

06. E
Comentário: 
o avesso do certo e o avesso
logo o avesso do avesso e o certo

07. C



Comentário: 
A grande  sacada desta questão e escrever o alfabeto em cima do algoritmo dado 

ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVXZ
DFGJ : HJLO :: MOPS : ?

(D)-E-(FG)-H-I-(J)  :  (H)-I-(JL)-M-N-(O)   ::  (M)-N-(OP)-Q-R-(S)  : (Q)-R-(ST)-U-V-(X)

08. D
Comentário:  
Questão de teoria de conjuntos 
sábado como  A
domingo como   B 
apenas no sábado = A – B  = 25
no sábado =32 
logo A ∩ B = 32 -25 = 7
então apenas no domingo = B - (  A ∩ B  ) = 37 – 7 = 30 

09. B
Comentário: 
SOLAPAR – RASO    -------> so – lap – ar   -------> primeiras duas letras viram as duas ultimas e 
as duas ultimas letras da palavra, invertidas viram as duas primeiras   
LORDES – SELO  -------> lo – r – es  -------> primeiras duas letras viram as duas ultimas e as duas  
ultimas letras da palavra, invertidas viram as duas primeiras   
 sendo assim :
CORROBORA – ?
co – rrobo – ra   --------> arco
 resposta letra B

10. A
Comentário: 
– Todo motorista que não obedece às leis de trânsito é multado.
– Existem pessoas idôneas que são multadas. Com base nessas afirmações é verdade que
conclui-se que :
se um motorista é idôneo e não obedece às leis de trânsito, então ele é multado.




