
MATEMÁTICA e RACIOCÍNIO LÓGICO

01. Um comerciante concedeu um desconto de 20% e em seguida deu um aumento de 10%, logo, 
ocorreu:
a) Desconto de 12 %
b) Desconto de 8%
c) Aumento de 10%
d) Desconto de 10%
e) Aumento de 12%

02. Se aumentarmos em 30% o lado de um quadrado, seu perímetro:
a) Aumenta 15%
b) Aumenta 30%
c) Aumenta 60%
d) Aumenta 69%
e) Nada sofre

Tome o texto a seguir como referência para responder às questões 03, 04 e 05.

Uma herança de 3000 reais será dividida por três herdeiros, proporcionalmente às suas idades. Um 
tem 22 anos, o outro tem 20 e o outro tem 18.

03. Quanto ganho o mais novo?
a) 900
b) 1.000
c) 1.100
d) 2.000
e) 1.200

04. Quanto ganhou o do meio?
a) 900
b) 1.000
c) 1.100
d) 2.000
e) 1.200

05. Quanto ganhou o mais velho?
a) 900
b) 1.000
c) 1.100
d) 2.000
e) 1.200

06. Uma caixa contém 5 bolas pretas e 12 amarelas. Quantas bolas pretas deverão ser colocadas 
para que a quantidade de bolas pretas passe a representar 50% do total?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9



07. Quantos litros de água cabem numa caixa cúbica com 2 metros de aresta?
a) 8.000
b) 6.000
c) 4.000
d) 2.000
e) 1.000

08. Um corretor vendeu um imóvel por R$ 200.000,00. Sabendo-se que sua comissão foi de vinte 
mil reais, qual seu percentual de comissão sobre a venda?
a) 5
b) 10
c) 15
d) 20
e) 25

09. Analisando a seguinte proposição: “trocarei de roupa, se e somente se, não trocarei de roupa”, 
concluímos que se trata de uma:
a) Tautologia.
b) Contingência.
c) Equivalência.
d) Silogismo.
e) Contradição.

10. Na sequência dada: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ..., que segue um padrão lógico, determine qual será o 
próximo número.
a) 21
b) 16
c) 18
d) 23
e) 19

GABARITO

01. A
Solução: Suponha o preço de 100 reais , aplique um desconto de 20 % , chegaremos a 80 reais e 
em seguida com um aumento de 10% , chegamos a 88 , portanto ocorreu uma redução de 12 , em 
relação a 100.

02. B
Solução: O aumento no perímetro é linear

03. A
Solução básica para as questões 03, 04 e 05.

22 + 20 + 18 = 60
3000 / 60 = 50
18 x 50 = 900

04. B
Solução básica para as questões 03, 04 e 05.

22 + 20 + 18 = 60
3000 / 60 = 50
20 x 50 = 1000



05. C
Solução básica para as questões 03, 04 e 05.

22 + 20 + 18 = 60
3000 / 60 = 50
22 x 50 = 1100

06. C
Solução: Para que a quantidade de bolas pretas represente 50% do total, será necessário igualar 
as quantidades.

07. A
Solução: 2 x 2 x 2 = 8 metros cúbicos = 8.000 litros.

08. B
Solução: 20.000 correspondem a 10% de 200.000. (basta fazer uma regra de três).

09. E
Solução: Primeiramente vale lembrar que:
Tautologia = tabela-verdade sempre com valores lógicos verdadeiros.
Contingência = tabela-verdade com valores lógicos verdadeiros e falsos.
Equivalência = quando duas proposições têm a mesma tabela verdade.
Silogismo = trata-se de um argumento formado por três proposições.
Contradição = tabela-verdade sempre com valores lógicos falsos.

Para  resolvermos esta  questão  basta  construirmos a  tabela-verdade  da  proposição “trocarei  de 
roupa, se e somente se, não trocarei de roupa” (A ↔ ~A):

Como a tabela-verdade apresenta apenas valores lógicos falsos, temos, portanto, uma contradição.

10. A
Solução: Nesta sequência, a partir do 2º número, cada termo é obtido pela soma dos dois termos 
anteriores. Esta sequência é bastante conhecida e chama-se Sequência de Fibonacci. Portanto:

1
1
1+ 2 = 3
2 + 3 = 5
3 + 5 = 8
5 + 8 = 13
8 + 13 = 21

Portanto o próximo número da sequência é o 21.

A ~A A ↔ ~A
V F F
F V F


