
RACIOCÍNIO LÓGICO

01. Se não durmo, como. Se estou com raiva, não durmo. Se durmo, não estou com raiva. Se não 
estou com raiva, não como. Logo
a) Não durmo, estou com raiva e não como.
b) Durmo, estou com raiva e não como.
c) durmo, não estou com raiva e não como.
d) não durmo, não estou com raiva e não como.

02. Em uma Universidade,  fez-se uma pesquisa para saber  das preferências dos alunos nas 
diversas  disciplinas  eletivas  (que  podem  ser  escolhidas  para  completar  o  currículo).  Nesta 
pesquisa percebeu-se que todos os alunos de matemática são, também, alunos de inglês, mas 
nenhum aluno de inglês é aluno de história. Todos os alunos de português são também alunos de 
informática e alguns alunos de informática são também alunos de história. Como nenhum aluno 
de informática é aluno de inglês, e como nenhum aluno de português é aluno de história, então,
a) pelo menos um aluno de português é aluno de inglês.
b) pelo menos um aluno de matemática é aluno de história.
c) nenhum aluno de português é aluno de matemática.
d) todos os alunos de informática são alunos de português.

03. Se você reorganizar as letras da palavra "RAISP", encontrará um nome de
a) Cidade.
b) Estado.
c) País.
d) Continente.

04. Em um cofre são encontrados apenas pulseiras e anéis, que são de ouro ou de prata. Sabe-se 
que 80% das pulseiras são de prata e 10% das joias são anéis. Qual a porcentagem de pulseiras 
de ouro que há no cofre?
a) 10%
b) 18% 
c) 30%
d) 63%

05. Os clientes de uma empresa são atendidos por 45 funcionários que se revezam em turnos, 
mas, por regra da empresa, devem manter a relação de 3 homens para 2 mulheres. É correto 
afirmar que nesta empresa dão atendimento
a) 18 homens.
b) 18 mulheres.
c) 25 homens.
d) 25 mulheres.

GABARITO

01. C
02. C
03. A
04. B
05. B


