
RACIOCÍNIO LÓGICO

01. Numa  escola,  os  professores  trabalham  pela  manhã  ou  pela  tarde.  Sabe-se  que  17 
professores  trabalham  pela  manhã,  14  trabalham  pela  tarde  e  existem  5  professores  que 
trabalham em ambos os turnos. O total de professores dessa escola é
a) 36
b) 32
c) 30
d) 26
e) 21

02. Considere a seguinte situação hipotética: Na secretaria de planejamento de certo Estado, 40 
analistas trabalham no setor de informática, 80 no setor de orçamento, 60 no setor jurídico, 10 
trabalham no setor de informática e no de orçamento, 15 trabalham no setor de informática e no 
jurídico, 20 trabalham no setor de orçamento e no jurídico e 5 trabalham nos três setores. Assim, 
podemos concluir que: 
a) 40 analistas trabalham em 2 setores; 
b) há 150 analistas na secretaria; 
c) 80 analistas não trabalham no setor jurídico; 
d) há 45 analistas que trabalham só no setor de orçamento; 
e) N.d.a.

03. Considere  que  numa repartição  haja  255  processos  numerados  de  1  a  255.  Se  Cláudio 
analisar apenas aqueles cuja numeração seja igual a um múltiplo de 17, quantos processos ele 
NÃO analisará?
a) 240
b) 108
c) 85
d) 37
e) 15

04. No deserto do Saara, a temperatura atinge um valor mínimo de –12ºC durante a noite, e um 
valor máximo de XºC durante o dia. Sabendo que a variação entre os valores mínimo e máximo 
seja de –65ºC, o valor de X é igual a
a) 58ºC
b) 53ºC
c) 49ºC
d) 55ºC
e) 43ºC

05. Determine o valor da expressão:                                    .
a) 5 
b) 1 
c) 3
d) 4 
e) 2



GABARITO

01. D
Comentário: Questão muito fácil! Envolve teoria dos conjuntos. Basta desenharmos os conjuntos 
(dos professores que trabalham pela manhã e dos que trabalham pela tarde) e os preenchermos 
partindo da interseção (dos que trabalham em ambos os turnos) para as áreas mais externas. 
Logo:

Com isso, o total de professores dessa empresa é: 12 + 5 + 9 = 26 professores.
Resposta: item D.

02. C
Comentário: Utilizando o diagrama de Venn-Euler (iniciando sempre da interseção), teremos:
1) 5 trabalham nos três setores:

2) 10 trabalham no setor de informática e no de orçamento, 15 trabalham no setor de informática e 
no jurídico, 20 trabalham no setor de orçamento e no jurídico (lembrando de subtrair os 5 que já 
colocamos na interseção dos três conjuntos):

3) Por último: 40 analistas trabalham no setor de informática, 80 no setor de orçamento, 60 no 
setor jurídico.



Com isso, podemos concluir que a opção correta é a letra C: 80 analistas não trabalham no setor 
jurídico, que está representada pela parte pintada (55+5+20 = 80).

03. A
Comentário: Primeiramente, calculemos os processos que Cláudio analisará. Regra: subtrai-se o 
primeiro número do último e soma-se mais um, dividindo-se em seguida pelo múltiplo dado (17).

Portanto, Cláudio analisará 15 processos.
No entanto, a questão quer saber quantos ele NÃO analisará. Daí, temos:

Não analisados = 255 – 15 = 240 processos.
Desta forma, podemos dizer que a resposta correta é a letra A.

04. B
Comentário: Esta questão abrange números inteiros e sua representação na reta numérica.
Sabendo que a variação de qualquer medida (temperatura, tempo, velocidade, espaço etc) é dada 
pela diferença entre os valores final e inicial, então teremos a seguinte variação de temperatura:

∆T = Tf – Ti
–65 = – 12 – X
X = – 12 + 65
X = 53ºC

Com isso, a resposta correta é a alternativa B.

05. E
Comentário: Nesta questão, basta calcular as raízes “de dentro para fora”, ou seja, da raiz mais 
interna para a raiz mais externa:

Portanto, a opção certa é a letra E.


