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CONCEITOS DE LÓGICA 
(ESTRUTURA LÓGICA DE RELAÇÕES ARBITRÁRIAS ENTRE PESSOAS, 

LUGARES, OBJETOS OU EVENTOS FICTÍCIOS) 
 

1. (BANESTES/FGV/2018) Em certa empresa são verdadeiras as afirmações: 

• Qualquer gerente é mulher. 

• Nenhuma mulher sabe trocar uma lâmpada. 

É correto concluir que, nessa empresa: 

a) algum gerente é homem; 

b) há gerente que sabe trocar uma lâmpada; 

c) todo homem sabe trocar uma lâmpada; 

d) todas as mulheres são gerentes; 

e) nenhum gerente sabe trocar uma lâmpada. 

 

2. (Prefeitura de Salvador/FGV/2019) Considere as afirmativas a seguir. 

• “Alguns homens jogam xadrez”. 

• “Quem joga xadrez tem bom raciocínio”. 

A partir dessas afirmações, é correto concluir que: 

a) “Todos os homens têm bom raciocínio”. 

b) “Mulheres não jogam xadrez”. 

c) “Quem tem bom raciocínio joga xadrez”. 

d) “Homem que não tem bom raciocínio não joga xadrez”. 

e) “Quem não joga xadrez não tem bom raciocínio”. 

 

3. (TRT-SC/FGV/2017) Considere verdadeiras as afirmações: 

• Todos os artistas são pessoas interessantes. 

• Nenhuma pessoa interessante sabe dirigir. 

É correto concluir que: 

a) todas as pessoas interessantes são artistas; 

b) algum artista sabe dirigir; 

c) quem não é interessante sabe dirigir; 

d) toda pessoa que não sabe dirigir é artista; 

e) nenhum artista sabe dirigir. 

 

4. (SEPOG-RO/FGV/2017) Considere verdadeiras as afirmativas: 

• Todos os marinheiros sabem nadar. 

• Algumas pessoas que sabem nadar são pescadores. 

É correto concluir que: 

a) Alguns marinheiros são pescadores. 

b) Alguns marinheiros não são pescadores. 

c) Alguns pescadores sabem nadar. 

d) Todas as pessoas que sabem nadar são marinheiros. 

e) Todos os marinheiros são pescadores. 
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5. (COMPESA/FGV/2018) Considere verdadeiras as afirmações feitas por Adelson:  

• Vejo TV ou leio.  

• Bebo cerveja ou não vejo TV.  

• Ponho óculos ou não leio.  

Sabe-se que ontem Adelson não pôs óculos. É correto concluir que Adelson: 

a) leu e bebeu cerveja.  

b) não bebeu cerveja e não viu TV.  

c) não pôs óculos e não bebeu cerveja.  

d) leu e não bebeu cerveja.  

e) bebeu cerveja e viu TV. 

 

6. (TJ-RS/FGV/2020) Abaixo estão as duas primeiras frases de um silogismo. 

•Minha mãe vai à missa todos os dias úteis. 

•Hoje é segunda-feira. 

A conclusão adequada a esse raciocínio é: 

a) Segunda-feira é um dia útil. 

b) Hoje minha mãe vai à missa. 

c) Segunda-feira minha mãe vai à missa. 

d) Hoje é um dia útil; 

e) Nos dias úteis minha mãe vai à missa. 

 

7. (Prefeitura de Angra dos Reis - RJ/FGV/2019) Considere como verdadeiras as sentenças: 

I. Pedro é baiano ou Maria é carioca. 

II. Se Maria é carioca, então Sérgio é paulista. 

III. Sérgio não é paulista. 

É verdade concluir que: 

a) Pedro é baiano. 

b) Pedro não é baiano. 

c) Maria é carioca. 

d) Se Maria não é carioca, então Pedro não é baiano. 

e) Se Pedro é baiano, então Sérgio é paulista. 

 

8. (TJ-SC/FGV/2018) Alberto disse: “Se chego tarde em casa, não ligo o computador e, se não ligo o 

computador, vou cozinhar. Porém, sempre que ligo o computador, tomo café”.  

Certo dia, Alberto chegou em casa e não tomou café.  

É correto concluir que Alberto:    

a) cozinhou. 

b) chegou tarde. 

c) não cozinhou. 

d) chegou cedo.  

e) ligou o computador. 
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9. (Prefeitura de Paulínia-SP/FGV/2016) Carlos costuma dizer, ao chegar do trabalho: 

“Se estou cansado, não leio e, se não leio, vejo televisão. Porém, quando leio, coloco óculos.” 

Certo dia, ao chegar do trabalho, Carlos não colocou os óculos. 

Então, é correto deduzir que Carlos: 

a) viu televisão. 

b) estava cansado. 

c) não viu televisão. 

d) não estava cansado. 

e) leu. 

 

10. (TRT - 12ª Região - SC/FGV/2017) Considere como verdadeiras as afirmativas: 

• Se Jorge é francês, então Denise é espanhola. 

• Denise não é espanhola ou Beatriz é brasileira. 

Sabe-se que Beatriz não é brasileira. Logo, é correto afirmar que: 

a) Denise é espanhola e Jorge é francês. 

b) Denise é espanhola ou Jorge é francês 

c) se Beatriz não é brasileira, então Denise é espanhola. 

d) se Denise não é espanhola, então Jorge é francês. 

e) se Jorge não é francês, então Denise não é espanhola. 

 

11. (Prefeitura de Salvador/FGV/2017) Carlos fez quatro afirmações verdadeiras sobre algumas de 

suas atividades diárias: 

• De manhã, ou visto calça, ou visto bermuda. 

• Almoço, ou vou à academia. 

• Vou ao restaurante, ou não almoço. 

• Visto bermuda, ou não vou à academia. 

Certo dia, Carlos vestiu uma calça pela manhã. É correto concluir que Carlos: 

a) almoçou e foi à academia. 

b) foi ao restaurante e não foi à academia. 

c) não foi à academia e não almoçou. 

d) almoçou e não foi ao restaurante. 

e) não foi à academia e não almoçou. 

 

12. (Banestes/FGV/2018) Considere como verdadeiras as sentenças: 

1. Se Ana é capixaba, então Bruna é carioca. 

2. Se Carla é paulista, então Bruna não é carioca. 

3. Se Ana não é capixaba, então Carla não é paulista. 

4. Ana é capixaba ou Carla é paulista. 

Deduz-se que: 

a) Ana é capixaba, Bruna é carioca e Carla é paulista. 

b) Ana não é capixaba, Bruna é carioca e Carla é paulista. 

c) Ana é capixaba, Bruna não é carioca e Carla não é paulista. 

d) Ana é capixaba, Bruna é carioca e Carla não é paulista. 

e) Ana não é capixaba, Bruna não é carioca e Carla é paulista. 
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13. (IBGE/FGV/2017) Considere como verdadeiras as sentenças: 

• Se Roberto é vascaíno, então Jair é botafoguense. 

• Se Roberto não é vascaíno, então Sérgio é tricolor. 

É correto concluir que: 

a) se Sérgio é tricolor, então Roberto não é vascaíno. 

b) se Jair não é botafoguense, então Sérgio é tricolor. 

c) se Sérgio é tricolor, então Jair não é botafoguense. 

d) se Jair não é botafoguense, então Sérgio não é tricolor. 

e) se Jair é botafoguense, então Roberto é vascaíno. 

 

14. (TRT - 12ª Região - SC/FGV/2017) Sabe-se que são verdadeiras as afirmativas: 

• Se Z, então não X. 

• Se não Z, então Y. 

Logo, deduz-se que: 

a) Z é necessário para X; 

b) Z é suficiente para Y; 

c) X é necessário para Y; 

d) X é suficiente para Z; 

e) Y é necessário para X. 

 

15. (TRT - 12ª Região - SC/FGV/2017) Sabe-se que: 

• Se X é vermelho, então Y não é verde. 

• Se X não é vermelho, então Z não é azul. 

• Se Y é verde, então Z é azul. 

Logo, deduz-se que: 

a) X é vermelho; 

b) X não é vermelho; 

c) Y é verde; 

d) Y não é verde; 

e) Z não é azul. 

 

16. (IBGE/FGV/2016) Sobre os amigos Marcos, Renato e Waldo, sabe-se que: 

I - Se Waldo é flamenguista, então Marcos não é tricolor; 

II - Se Renato não é vascaíno, então Marcos é tricolor; 

III - Se Renato é vascaíno, então Waldo não é flamenguista. 

Logo, deduz-se que:  

a) Marcos é tricolor;  

b) Marcos não é tricolor;  

c) Waldo é flamenguista;  

d) Waldo não é flamenguista;  

e) Renato é vascaíno. 
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COMPREENSÃO DE DADOS  

APRESENTADOS EM GRÁFICOS E TABELAS 
 
1. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) Em certa cidade, a distância que se deve percorrer de 

automóvel para ir de um ponto X a um ponto Y é, em geral, diferente da distância percorrida na volta 

de Y para X, pois os caminhos são diferentes. Nessa cidade, uma empresa possui três sedes, situadas 

nos lugares A, B e C, e as distâncias, em quilômetros, para ir de uma sede até outra são dadas pela 

matriz abaixo.  

Por exemplo, para ir de A até C a distância é de 7 km. 
 

 

 

 

 

 
Um motorista da empresa saiu do ponto A e foi ao ponto B. Em seguida, foi ao ponto C e depois 

retornou ao ponto de partida. 

O número total de quilômetros que ele percorreu foi: 

a) 21. 

b) 22. 

c) 23. 

d) 24. 

e) 25. 

 

2. (COMPESA-PE/FGV/2018) As cidades A, B, C e D estão conectadas por estradas e a tabela a seguir 

mostra as distâncias rodoviárias, em quilômetros, entre duas quaisquer delas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos, Lucas e Mateus viajaram com seus carros de A até C por caminhos diferentes. Carlos foi direto 

de A até C, Lucas foi de A até B e depois de B até C, e Mateus foi de A até D e, em seguida, de D até C. 

É correto concluir que: 

a) Lucas percorreu 3 km a mais que Carlos. 

b) Carlos percorreu 11km a menos que Mateus. 

c) Mateus percorreu 4km a menos que Lucas. 
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d) Dois deles percorreram mesma distância. 

e) Os três percorreram um total de 201km. 

 

3. (Banestes/FGV/2018) Uma empresa de aluguel de carros possui carros pequenos, médios e grandes, 

nas cores prata e preto. A tabela abaixo mostra as quantidades de carros que a empresa possui. 

 

 

 

 
Um cliente pretende alugar todos os carros dessa empresa que são da cor prata ou são grandes. 

O número de carros que esse cliente vai alugar é: 

a) 14.  b) 15.  c) 16.  d) 17.  e) 18. 

 

4. (SME-SP/FGV/2016) Um professor, preocupado com a leitura de gráficos e tabelas em uma turma 

de 6º ano preparou uma atividade de leitura de tabelas para seus alunos. Aproveitou para fornecer 

conhecimentos sobre as somas envolvidas nos lucros de uma lanchonete.  

A atividade tinha o seguinte enunciado: Nos dias atuais, existem grandes redes de lanchonetes, 

algumas multinacionais, isto é, espalhadas em vários países do mundo. Essas redes são dirigidas a 

partir de seus países de origem, para onde é enviada uma parte do lucro de cada produto consumido. 

As cifras envolvidas são de valor muito alto, como mostra a tabela com dados de 2015. 

 

 

 

 
A partir das informações apresentadas, assinale a afirmativa correta. 

a) São usados oito zeros para escrever o número que representa o total mundial do faturamento da 

empresa McPizza, em dólares, no ano de 2015. 

b) A diferença, em dólares, entre o faturamento mundial da rede McPizza e o da empresa que faturou 

menos, em 2015, é de 13 bilhões de dólares. 

c) A diferença entre o faturamento mundial da rede San Duiches e seu faturamento no Brasil, em 2015, 

é de 5 675 000 000 ou 5 675 milhões ou 5, 675 bilhões. 

d) Estando a cotação do dólar em 3,78 reais, o faturamento mundial da empresa Ram Burger, em 2015, 

foi de 32,4 bilhões de reais. 

e) Considerando a cotação do dólar do item acima, cada loja no Brasil da rede Mac Pizza faturou, em 

média, 550 mil reais em 2015. 
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5. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) Complete o quadro a seguir. 

 

 

 

 

 

 
O valor de X + Y é: 

a) 68.  b) 66.  c) 64.  d) 62.  e) 60. 

 

6. (Prefeitura de Boa Vista - RR/FGV/2018) Joana comprou quatro produtos para a higiene e os 

cuidados das crianças da creche. A tabela abaixo mostra os produtos, os preços unitários, em reais, e 

as quantidades compradas.  

 

 

 

 

 

 
O gasto total de Joana com essas compras foi de: 

a) R$ 106,40.  b) R$ 108,00.  c) R$ 109,50.  d) R$ 110,20.  e) R$ 111,00. 

 

7. (Prefeitura de João Pessoa - PB/FGV/2014) O gráfico mostra as médias mensais das temperaturas 

mínima e máxima, em graus Celsius, em João Pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 
A menor e a maior variação mensal de temperatura (máxima menos mínima), em graus Celsius, em 

João Pessoa são, respectivamente, de: 

a) 6 e 7.  b) 6 e 8.  c) 6 e 9.  d) 7 e 8.  e) 7 e 9. 
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8. (SUSAM/FGV/2014) Lúcia foi ao supermercado. A tabela a seguir indica os preços dos artigos que 

ela precisava comprar. 

 

 

 

 
 

Lúcia comprou 3 pacotes de sabão em pó, 4 embalagens de detergente, 2 garrafas de água sanitária e 

pagou com duas notas de R$ 20,00. 

 

O troco que Lúcia recebeu foi de: 

a) R$ 16,16.  b) R$ 16,56.  c) R$ 17,26.  d) R$ 17,62.  e) R$ 17,94. 

 

9. (SME-SP/FGV/2018) Quando um motorista aciona o freio de seu carro, o veículo ainda percorre 

certa distância até parar. Esse caminho percorrido pelo automóvel, depois que o freio é acionado, é 

chamado de espaço de frenagem do veículo. O espaço de frenagem de um veículo depende da 

velocidade do veículo no momento em que é acionado o freio e de outros fatores, como por exemplo, 

as condições da pista e a intensidade dos ventos. O gráfico representa o espaço de frenagem em função 

da velocidade de um determinado carro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lendo as informações contidas no gráfico, é correto afirmar que: 

a) o espaço de frenagem é sempre um número inteiro. 

b) o espaço de frenagem é proporcional à velocidade. 

c) o espaço de frenagem decresce com a velocidade. 

d) o espaço de frenagem de um carro que está a 100 km/h é de, aproximadamente, 25 m. 

e) o espaço de frenagem é menor para velocidades baixas. 
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GABARITO 

CONCEITOS DE LÓGICA (ESTRUTURA LÓGICA DE RELAÇÕES ARBITRÁRIAS 

ENTRE PESSOAS, LUGARES, OBJETOS OU EVENTOS FICTÍCIOS) 
1 - E 

2 - D 

3 - E 

4 - C 

5 - E 

6 - B 

7 - A 

8 - A 

9 - A 

10 - E 

11 - B 

12 - D 

13 - B 

14 - E 

15 - D 

16 - D

 

COMPREENSÃO DE DADOS APRESENTADOS EM GRÁFICOS E TABELAS 
1 - C 

2 - C 

3 - A 

4 - C 

5 - A 

6 - E 

7 - B 

8 - A 

9 - E 
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