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PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Número de Inscrição: 

 

Área: 

 Planejamento      Infraestrutura 

 
Leia atentamente cada uma das vinte questões (cada questão vale 0,5 pontos) e circule, com caneta azul ou 

preta, apenas uma das alternativas de resposta. Questões com respostas rasuradas serão consideradas nulas. 

Para cada uma das questões, apresente seus cálculos e justificativas. Utilize somente o espaço reservado para 

cada resposta (use o verso da folha apenas para rascunho). Na correção da prova só serão consideradas as 

respostas acompanhadas de cálculos e justificativas. 

 

1) Considere a afirmação: "x é par se e somente se y é um quadrado perfeito."  

Se y = 15, então é verdade que: 

a) y e x são quadrados perfeitos. 

b) x não é um quadrado perfeito. 

c) y é um quadrado perfeito. 

d) x não é par. 

e) x é par. 

 

2) Uma afirmação equivalente para “Se estou feliz, então passei no concurso” é: 

a) Se passei no concurso, então estou feliz. 

b) Se não passei no concurso, então não estou feliz. 

c) Não passei no concurso e não estou feliz. 

d) Estou feliz e passei no concurso. 

e) Nenhuma das alternativas acima 

 

 

3) A frase que corresponde à negação lógica da afirmação: Se o número de docinhos encomendados não foi 

o suficiente, então a festa não acabou bem, é: 

a) Se o número de docinhos encomendados foi o suficiente, então a festa acabou bem.  

b) O número de docinhos encomendados não foi o suficiente e a festa acabou bem.  

c) Se a festa não acabou bem, então o número de docinhos encomendados não foi o suficiente.  

d) Se a festa acabou bem, então o número de docinhos encomendados foi o suficiente.  

e) O número de docinhos encomendados foi o suficiente e a festa não acabou bem. 

 

 

4) Considere a seguinte afirmativa: “Se Carlos é engenheiro, então Ana é enfermeira ou professora.” Uma 

sequência lógica equivalente a afirmativa acima é: 

a) Carlos é engenheiro ou Ana é enfermeira ou professora.  

b) Carlos é engenheiro e Ana não é enfermeira ou não é professora.   

c) Se Ana é enfermeira ou professora, então Carlos é engenheiro.  

d) Se Carlos não é engenheiro, então Ana não é enfermeira nem professora.  

e) Se Ana não é enfermeira e nem professora, então Carlos não é engenheiro. 
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5) Considere verdadeira a afirmação (I) e falsa a afirmação (II): I. Marcelo nasceu em São José dos 

Campos. II. Raquel nasceu em Taubaté. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa 

verdadeira. 

a) Raquel não nasceu em Taubaté e é enfermeira. 

b) Marcelo não nasceu em Taubaté ou é engenheiro. 

c) Marcelo e Raquel nasceram na mesma cidade. 

d) Marcelo e Raquel não nasceram na mesma cidade. 

e) Raquel trabalha em São José dos Campos e Marcelo, em Taubaté. 

 

6) Considere, a seguir, os argumentos I e II, cada um composto por três premissas (p) e uma conclusão (c).  

Argumento I:  p1 : Viajo se, e somente se, caso. p2 : Serei feliz, se eu casar e for um bom companheiro. 

p3 : Não casei, mas sou um bom companheiro. c: Logo, não serei feliz.   

Argumento II: p1: Gosto de esquiar e sou fã de esportes radicais. p2: Ou gosto de viajar ou de assistir 

filmes em casa. p3: Se sou fã de esportes radicais, então gosto de viajar. c: Logo, não gosto de assistir 

filmes em casa.  

a) Ambos os argumentos, I e II, são válidos. 

b) Ambos os argumentos, I e II, são inválidos.  

c) No argumento I, a conclusão decorre, de forma válida, de suas premissas. 

d) Apenas no argumento II, a conclusão decorre, de forma válida, de suas premissas.  

e) As informações dadas na questão não são suficientes. 

 

 

7) Um edifício, de 20 metros de altura, projeta, num dado momento, uma sombra de 10 metros de extensão. 

Qual deve ser a altura máxima de um indivíduo para que, de pé e distando 9 metros da base do edifício, 

tenha sua sombra projetada integralmente na sombra do edifício? 

a) 1,60 m 

b) 1,70 m  

c) 1,80 m 

d) 1,90 m 

e) 2,00 m  

 

8) Três herdeiros, Arnaldo, Bruno e Paulo, dividiram um terreno quadrado de 42 metros de lado em três 

terrenos retangulares de áreas iguais. A Figura abaixo mostra a divisão e a parte que coube a cada um.              

O perímetro, em metros, do terreno retangular destinado a Bruno é 

                          



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DE  ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENG. TRANSPORTES 

SELEÇÃO TURMA 2019  

 
a) 105 

b) 112 

c) 126 

d) 147 

e) 588 

 

9) Toda vez que Cláudio vai ao restaurante, ele pede o mesmo prato e toma seis copos de chopes. Em um 

mês, ele gastou R$ 300,00, indo seis vezes a esse restaurante. Se Cláudio tivesse tomado somente cinco 

chopes cada vez que fosse ao restaurante, com essa economia, ele poderia ter ido ao restaurante mais 

uma vez, tomando dois chopes, nessa ocasião, além do prato de sempre. Considere que o valor do prato 

que ele pedia era sempre o mesmo, e que o preço unitário de todos os chopes não foi alterado. Nessas 

condições, quanto Cláudio pagou por cada chopes? 

a) R$ 5,00  

b) R$ 5,50 

c) R$ 6,00 

d) R$ 6,50 

e) R$ 10,00  

 

 

 

 

10) O salário de Tiago foi reajustado em 5% no mês de janeiro e em 4% no mês de fevereiro, chegando ao 

valor de R$ 4.368,00. Com base nessas informações, é correto afirmar que, antes dos dois reajustes, o 

salário de Tiago era de?  

a) R$ 3.800,00. 

b) R$ 3.975,00. 

c) R$ 4.000,00. 

d) R$ 4.007,00. 

e) R$ 4.100,00. 

 

 

11) Suponha que, para um homem se aposentar pelo INSS, a única regra seja: “ter a soma de sua idade ao se 

aposentar com o tempo de contribuição ao INSS igual a 95”. Suponha que João comece a contribuir com 

o INSS aos 27 anos de idade. Se João contribuir ininterruptamente e as regras permanecerem inalteradas 

até que ele se aposente, com que idade João se aposentará?   

a) 61 

b) 65 

c) 68 

d) 75 

e) As informações dadas não são suficientes 
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12) Devido ao aumento dos casos de Leishmaniose na zona rural de determinado município foram 

contratados 2 pesquisadores, a fim de inspecionar os cachorros em uma área de 20 m² dessa região e essa 

inspeção levou 9 dias. Se forem contratados 3 pesquisadores para realizar a mesma inspeção numa área 

de 40 m², em quantos dias o trabalho será realizado?  

a) 11 

b) 12 

c) 13 

d) 14 

e) 15 

 

 

 

13) Considere hipoteticamente que 40% da população de uma cidade são picados pelo mosquito Aedes 

aegypti. Das pessoas picadas, 20% apresentam os sintomas da dengue. Se uma pessoa dessa cidade for 

selecionada aleatoriamente, qual a probabilidade de que ela tenha sido picada pelo mosquito Aedes 

aegypti e apresente os sintomas da dengue?  

a) 0,05 

b) 0,08 

c) 0,5 

d) 0,6 

e) 0,8 

 

14) Uma papelaria fez uma pesquisa de mercado entre 500 de seus clientes. Nessa pesquisa encontrou os 

seguintes resultados: 

• 160 clientes compraram materiais para seus filhos que cursam o Ensino Médio; 

• 180 clientes compraram materiais para seus filhos que cursam o Ensino Fundamental II; 

• 190 clientes compraram materiais para seus filhos que cursam o Ensino Fundamental I; 

• 20 clientes compraram materiais para seus filhos que cursam o Ensino Médio e Fundamental I; 

• 40 clientes compraram materiais para seus filhos que cursam o Ensino Médio e Fundamental II; 

• 30 clientes compraram materiais para seus filhos que cursam o Ensino Fundamental I e II; e, 

• 10 clientes compraram materiais para seus filhos que cursam o Ensino Médio, Fundamental I e II. 

Quantos clientes da papelaria compraram materiais, mas os filhos NÃO cursam nem o Ensino Médio e nem 

o Ensino Fundamental I e II?   

a) 50 

b) 55 

c) 60 

d) 65 

e) 70 
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15) Francisco verificou que havia x pastas em um diretório. Ele abriu 1/3 dessas pastas, deixou as restantes 

fechadas e foi embora. Geraldo encontra as pastas como Francisco havia deixado, abre 5/7 das pastas 

que ainda estavam fechadas e foi embora. Humberto observa a situação das pastas após a intervenção de 

Geraldo, fecha 7/34 das pastas que encontrou abertas e abre metade das pastas que encontrou fechadas. 

Após a intervenção de Humberto, a fração, das x pastas, que ficaram abertas é igual a 

 

a) 31/42 

b) 5/34 

c) 13/21 

d) 15/34 

e) 9/21 

 

 

 

 

 

 

 

16) Os números da sequência 1,2,3,4,4,3,2,1,1,2,3,4,..., estão escritos numa sequência lógica. Desse modo, o 

86° termo dessa sequência é:? 

a) 5 

b) 4 

c) 3 

d) 2 

e) 1 

 

 

 

 

 

17) Alexandre desenhou polígonos e, dentro dos mesmos, fez vários pontos obedecendo a certa lógica 

sequencial e matemática, como mostrado na figura a seguir. Quantos pontos deve ter a próxima figura da 

sequência?  

 
? 

 

a) 18 

b) 20 

c) 24 

d) 28 

e) 30 
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18) Observe a sequência de relógios a seguir.  

 
A hora que substitui o sinal de interrogação no quinto relógio é: 

 

a) 14:19 

b) 14:23 

c) 15:18 

d) 15:22 

e) 16:11 

 

 

 

 

19) Considere todos os anagramas formados pelas letras P, R, O, V e A. Ordenando-se alfabeticamente esses 

anagramas, a palavra PROVA ocupa que posição? 

a) 42ª posição  

b) 75ª posição  

c) 64ª posição  

d) 36ª posição  

e) 16ª posição  

 

 

 

 

 

 

20) No quadro a seguir, o número que aparece na terceira coluna de cada linha foi obtido a partir dos dois 

primeiros números da linha, usando-se uma mesma regra:  

 

2 3 25 

1 3 16 

2 6 64 

4 ? 100 

 

Assim, a interrogação substitui o seguinte número: 

a) 6  

b) 7  

c) 8  

d) 9 

e) 10 

 

 


