
RACIOCÍNIO LÓGICO

01. Na dedução: A inflação não é aumento dos preços, nem este é culpa do empresário. Logo, o 
empresário não é responsável pela inflação. Daí, pode-se afirmar que a conclusão está correta.

02. Em I9E5B2H*, é correto afirmar que o valor do * é 8.

03. Atentando para a sucessão seguinte é correto afirmar que o valor de “x” é acima de 100.
2; 10; 12; 16; 17; 18; 19; x.

04. Considerando os onze primeiros elementos de conjunto dos números naturais foi escrita a 
série  seguinte:  4;  2;  4;  4;  6;  5;  4;  4;  4;  4;  x.  Então,  é  correto  afirmar  que  o  valor  de  “x”  é 
exatamente 3.

05. Em Lógica, denomina-se contradição a proposição composta que é sempre falsa.

06. Jogando um dado comum, a probabilidade de ocorrer “número ímpar” é exatamente 1/2.

07.  Uma urna contém 10 bolas pretas e 8 bolas vermelhas. Retiramos 3 bolas, sem reposição. 
Neste  caso,  a  probabilidade  de  as  duas  primeiras  serem  pretas  e  a  terceira  vermelha  é 
exatamente 7/34.

08. Sabendo que em uma gaveta temos 5 pares de meias verdes e 3 pares de meias azuis e que 
são tiradas duas meias ao acaso, é correto afirmar que a probabilidade de se formar um par com 
meias de cores diferentes é exatamente 1/2.

09. Escolhendo entre 3 casais um elemento de cada, a probabilidade de que todos sejam do 
mesmo sexo é exatamente 0,3.

10. Uma bola é retirada de uma urna que contém 6 bolas pretas, 5 verdes, 9 amarelas e 10 
vermelhas, é correto afirmar que a probabilidade de que a bola retirada ao acaso seja diferente de 
vermelho é exatamente 2/3.

GABARITO

01. E
Comentários:  De  duas  premissas  negativas  nada  se  pode  concluir,  quer  sejam  falsas  ou 
verdadeiras.

02. C
Comentários:  O número após cada letra indica a ordem em que está colocada no alfabeto. 
Então, se I9, logo H8.

03. C
Comentários:  Todos os elementos da sucessão são números cujos nomes começam sempre 
pela letra D. O primeiro número depois de 19, cujo nome começa pela letra D é 200.

04. C
Comentários:  Os onze primeiros elementos do conjunto dos números naturais são ZERO, UM, 
DOIS, TRÊS, QUATRO, CINCO, SEIS, SETE, OITO, NOVE E DEZ. Observe que cada elemento 



da série é formado por um número igual à quantidade de letras. Logo DEZ tem 3 letras e “x” é 
igual a 3.

05. C
Comentários:  Na tabela-verdade de uma proposição contraditória,  a  última coluna (à direita) 
contém somente Fs (falsos).

06. C
Comentários: Neste caso, temos:
Pr = h/n = 3/6 = 1/2.

07. E
Comentários: Os cálculos ficam:
Pr = 10/18 x 9/17 x 8/16 = 5/34.

08. C
Comentários: Neste caso, os cálculos ficam:
Pr = 10/16 x 6/15 + 6/16 x 10/15 = 1/4 + 1/4 = 1/2.

09. E
Comentários: Os cálculos ficam:
Pr = 1/2 x 1/2 x 1/2 + 1/2 x 1/2 x 1/2 = 1/8 + 1/8 = 1/4 = 0,25.

10. C
Comentários: Neste caso, os cálculos são:
Pr = 6/30 + 5/30 + 9/30 = 20/30 = 2/3.


