
INTERPRETAÇÃO – LÓGICA 

1) Este problema consiste em planejar o melhor itinerário para as férias. As figuras 1 e 2 mostram um mapa da região e as distâncias entre 
as cidades. 

 
I) O caminho mais curto, por estrada, entre Nuben e Kado tem 
a) 850km   b) 950km   c) 1000km   d) 1050km   e) 1300km 
 
II) O caminho mais curto, por estrada, entre Piras e Megal tem 
a) 550km   b) 600km   c) 650km  d) 700km   e) 850km 
 
III) O caminho mais curto, por estrada, entre Lapat e Nuben 
a) tem 1050km      b) passa por Piras   
c) passa por Kado    d) passa obrigatoriamente por Megal 
e) pode passar por Angaz 
 
2) O gráfico mostra uma pesquisa realizada com 500 pessoas sobre o seu hábito de leitura dos 
jornais I ou II. A partir dos dados do gráfico, pode-se concluir que o número de entrevistados 
que habitualmente leem os jornais I e II é igual a: 
a) 44   b) 55   c) 63   d) 71   e) 82 
 
3) Um restaurante tem mesas retangulares de diferentes tamanhos, para acomodar um número diferente de clientes. A figura abaixo mostra 

os três menores tipos de mesa e o número de clientes acomodados em cada um 
deles. 
Seguindo o mesmo padrão apresentado na sequência de figuras acima, o número 
de clientes que podem ser acomodados em uma mesa do Tipo 6 é: 
a) 12   b) 14   c) 16   d) 18   e) 20 
 
 

4) O gráfico refere-se às temperaturas de uma determinada cidade, nos 11 primeiros dias 
do mês de dezembro. Ao observar esse gráfico, você pode notar que, em alguns dias do 
mês de dezembro, ocorreram temperaturas negativas, e, em outros, temperaturas 
positivas. De acordo com o gráfico pode-se concluir que: 
a) a temperatura manteve-se constante em todo o período. 
b) nos primeiros dias do mês, as temperaturas foram as mais baixas do período. 
c) nos 8 primeiros dias a temperatura foi sempre positiva. 
d) após o sétimo dia a temperatura decresceu até o final do período. 
e) no terceiro dia a temperatura foi positiva. 
 
5) Brincando em um balanço, Mário nota que são necessários 3 segundos para um movimento completo de ida e volta. O número total de 
movimentos completos de ida e volta do balanço para Mário brincar 5 minutos no brinquedo é igual a: 
a) 150.    b) 120.    c) 100.    d) 80.    e) 70. 
 
6) A tabela abaixo permite que se obtenha rapidamente quanto uma pessoa deve pagar, de acordo com a quantidade de cópias que tira em 
um estabelecimento que possua copiadora.  

Nº de cópias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valor (R$) 0,08 0,16 0,24  0,40  0,56   0,80 

Observe que alguns valores estão apagados. A soma dos 4 valores que estão apagados, em reais, é: 
a) 2,16.   b) 1,92.   c) 1,80    d) 1,72.   e) 1,60. 

 
7) As figuras A, B e C representam 3 peças de cartolina, 
nas quais todos os ângulos são retos, todos os lados 
menores têm comprimento 1 e todos os lados maiores 
têm comprimento 2. Utilizando-se as 3 peças de 

cartolina, sem reposições, cortes ou superposições, pode-se construir apenas a(s) figura(s)        
 a) I.    b) II.   c) III.    d) I e II.   e) I e III.  


