
Raciocínio
Lógico



Em lógica, pode-se distinguir três tipos de raciocínio
lógico: dedução, indução e abdução. Dada uma
premissa, uma conclusão, e uma regra segundo a
qual a premissa implica a conclusão, eles podem ser
explicados da seguinte forma: Dedução corresponde
a determinar a conclusão.

Raciocínio lógico é um processo de estruturação do
pensamento de acordo com as normas da lógica
que permite chegar a uma determinada conclusão
ou resolver um problema. Um raciocínio lógico
requer consciência e capacidade de organização do
pensamento.



• O que é raciocínio lógioco ?

• Tipos de racíocinio lógico

• Principais estratégias de resolução

RACIOCÍNIO LÓGICO



Frequentemente, o raciocínio lógico é usado para fazer
inferências, sendo que começa com uma afirmação ou
proposição inicial, seguido de uma afirmação intermediária e
uma conclusão.

Assim, ele também é uma ferramenta analítica e sequencial para
justificar, analisar, argumentar ou confirmar alguns raciocínios. É
fundamentado em dados que podem ser comprovados, e por
isso é preciso e exato.

É possível resolver problemas usando o raciocínio lógico. No 
entanto, ele não pode ser ensinado diretamente, mas pode ser 
desenvolvido através da resolução de exercícios lógicos que 
contribuem para a evolução de algumas habilidades mentais.

Muitas empresas utilizam exercícios de raciocínio lógico para 
testarem a capacidade dos candidatos. Este tipo de avaliação 
também é comum em concursos públicos.



Existem diferentes tipos de raciocínio lógico, como o
dedutivo, indutivo e abdução. No entanto, também pode ser
aplicado na área da dialética.

Em lógica, pode-se distinguir três tipos de raciocínio lógico:
dedução, indução e abdução. Dada uma premissa, uma
conclusão, e uma regra segundo a qual a premissa implica a
conclusão, eles podem ser explicados da seguinte forma:
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Raciocínio lógico

• Dedução corresponde a determinar a conclusão. Utiliza-se da 
regra e sua premissa para chegar a uma conclusão. Exemplo: 
"Quando chove, a grama fica molhada. Choveu hoje. Portanto, 
a grama está molhada." É comum associar os matemáticos com 
este tipo de raciocínio.

• Indução é determinar a regra. É aprender a regra a partir de 
diversos exemplos de como a conclusão segue da premissa. 
Exemplo: "A grama ficou molhada todas as vezes em que 
choveu. Então, se chover amanhã, a grama ficará molhada." É 
comum associar os cientistas com este estilo de raciocínio.

• Abdução significa determinar a premissa. Usa-se a conclusão e 
a regra para defender que a premissa poderia explicar a 
conclusão. Exemplo: "Quando chove, a grama fica molhada. A 
grama está molhada, então pode ter chovido." Associa-se este 
tipo de raciocínio aos diagnosticistas e detetives.



As questões de raciocínio lógico são geralmente usadas em
provas de concurso e vestibulares , por mais que pareçam
ser impossíveis de se resolver a primeira vista existem
diversos estratégias para facilitar os cálculos lógicos. A seguir
vamos apresentar 5 deles
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1-Certo arquiteto planejou colocar no aeroporto da 
cidade uma faixa muito comprida com as seguintes 
letras em sequência, mantendo sempre o mesmo 
padrão: 
SALVADORBAHIASALVADORBAHIASALVADORBA... A 
500ª letra dessa sequência é 
a)S
b)D
c)V
d)L
e)A
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Tendo essa questão em mente agora percebemos que a primeira vista ela
parece ser extremamente complicada porém é um método mais simples de
se revolve-la vamos determinar ele como “carimbos ou ciclos”.



Raciocínio lógico

Podemos observar que a frase descrita no exercício, no caso salvadorbahia contem um
total de 13 letras e o exercício diz que a sequência será sempre a mesma, com essa
informação podemos simplificar o calculo dividindo 500 por treze para descobrir o
numero de sequências até lá, o resultado do cálculo será de 38 sendo assim necessárias
38 sequencias para se aproximar de 500, mas nessa mesma conta sobram 6 letras para
chegar até 500, sendo assim tudo o que precisamos fazer é contar do começo da
sequência até a sexta letra salvadorbahia descobrindo assim que a letra na posição 500 é
a letra D.



Raciocínio
lógico 2-Em uma gaveta há 4 meias brancas, 6 meias

pretas e 8 meias azuis.
O número mínimo de meias que deve ser
retirado da gaveta, sem lhes ver a cor, para ter
certeza de haver retirado pelo menos duas
meias azuis é
A.4.
B.6.
C.8.
D.10.
E.12.

Nesta questão já se é usada o
segundo método pior caso ou
alternativa incorreta



Raciocínio
lógico 2-Em uma gaveta há 4 meias brancas, 6 meias

pretas e 8 meias azuis.
O número mínimo de meias que deve ser
retirado da gaveta, sem lhes ver a cor, para ter
certeza de haver retirado pelo menos duas
meias azuis é

A.4.
B.6.
C.8.
D.10.
E.12.

O exercício nos fala que devemos achar o
número mínimo para termos a certeza de
que devem se sair no mínimo duas azuis,
sendo assim devemos procurar o pior caso
possível, sendo ele que acabemos
puxando todas as outras cores primeiro
sendo esse o pior o que resultado dele
que dará a certeza por ser o pior dos
casos, somando as outras cores temos 10
e com as duas azuis que temos certeza
que vamos tirar para ter as outras temos
assim 12 sendo esse o mínimo e a
resposta da questão



Raciocínio lógico 3. Certo ano, o dia 1° de agosto caiu em

uma segunda-feira. Nesse ano, o dia

das crianças, foi 12 de outubro qual dia

da semana será o dia 12

A)uma terça-feira.

B)uma quarta-feira.

C)uma quinta-feira.

D)uma sexta-feira.

E)um sábado.



A primeira coisa de devemos fazer é contar quantos dias tem de um ponto
a outro, caso não lembre se o mês termina em 30 ou 31 existe um método
para facilitar isso.

Feche seu punho e comece a contar os meses a partir do osso do seus
punho junto com a fresta entre eles começando por janeiro, todo o mês
que cair no osso será 31 dias se cair na fresta será 30, assim descobrimos
que agosto tem 31 dias, setembro 30 e outubro 31 mas nesse caso só
usaremos os dois primeiros já que temos que descobrir somente até o dia
12.

Como o exercício já apresenta o dia 1 então não vamos contar ele
deixando 30 com isso somamos os resultados, sendo 30(de agosto)+30(De
setembro)+12(De outubro)dando 72 dias.

Devemos nos lembrar também que uma semana possui 7 dias e como o
passar de uma semana será o mesmo dia no qual foi contado assim
dividimos 72 por 7 chegando ao resultado de 10 sobrando 2 descobrindo
que no dia 10 de Outubro(O dia 70) é uma segunda feira, como sobrou 2
devemos apenas contar dois dias a frente descobrindo que é uma
Quarta-feira.



Observando o enunciando 
do exercício, percebemos 
que ele nos da algumas 

ferramentas para 
descobrirmos o culpado, 

como o fato que que 
apenas um deles cometeu 

o crime e o fato de que 
também apenas um deles 

está falando a verdade.

Com essas informações 
nós precisamos de um 

ponto para partido para 
continuar a questão...
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4-Miguel, Érico, Ricardo, Jaime e Caio são interrogados em um Tribunal para 
averiguação de um crime certamente cometido por, apenas, um dos cinco. Nos 
interrogatórios, cada um fez a seguinte afirmação:

Miguel: - o culpado é Jaime.
Érico: - Ricardo não é culpado.
Ricardo: - o culpado é Caio.
Jaime: - eu não sou culpado.
Caio: - o culpado é Miguel.
Se apenas um dos cinco interrogados diz a verdade, então o crime foi cometido 
por:
A)Jaime.
B)Caio.
C)Miguel.
D)Érico.
E)Ricardo.



Voltamos as alternativas descobrimos que entre os alunos há um
contradição, sendo ela entre Miguel e Jamie, enquanto Miguel diz que
Jamie é o culpado, Jamie diz que ele mesmo não é o culpado, mas
como o exercício diz que há um deles que falando a verdade isso
significa que o resto deles são mentirosos e no caso de Miguel e Jamie
ambos não podem estar mentido já que assim a contradição deles
continuaria, sendo assim um dos dois está falando a verdade.

Mas se pensarmos por outro ponto de vista se um dos dois está
dizendo a verdade isso significa que com certeza todos os outros estão
mentindo e voltando as alternativas novamente vemos as falas de
Caio, Ricardo e Érico.
Caio diz que Miguel é o culpado mas já sabemos que ele está
mentindo, Já Ricardo diz que Caio é o culpado porém nos também
sabemos que ele está mentindo, só que chegamos em Érico que diz
que Ricardo não é o culpado e ai que chega o ponto final, como
sabemos que todos os 3 estão mentindo e Érico diz que não é o
Ricardo logo isso significa que ele é o culpado, afinal já sabemos que a
frase dita por Érico é mentira assim identificando o culpado e
finalizando o exercício.
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No enunciado é dito para seguirmos a
lei de formação, e com isso devemos
olhar o exercício com mais atenção.
Com isso percebemos que:

1. Na primeira figura temos 1

2. Na segunda temos 2+1

3. Na terceira temos 3+2+1

4. Na quarta temos 4+3+2+1

5. Na quinta temos 5+4+3+2+1
E assim por diante
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5.Consideere que a sucessão de figuras abaixo obedece uma 
lei de formação 

O número de circunferências  que compõem a figura de 
numero 100 é
a)5151
b)5050
c)4950
d)3725
e)100



Sendo assim a na figura de numero 100 teremos:
100+99+98+...+3+2+1

O que devemos fazer agora é somar de 1 a 100, mas calculando de forma
normal esse resultado demoraria horas mesmo que com uma
calculadora, mas existe um meio de se resolver isso rapidamente e esse é
o Raciocínio de Argan Gaus.

Em resumo vamos pegar os extremos e ir somando, assim percebemos
que:
100+1=101
99+2=101
98+3=101
...
Ai pensamos que de 1 até 100 temos cem números e estamos juntando
de 2 em dois formando pares com 100 números temos 50 pares, assim
tudo que temos fazer é multiplicar o número de pares (50x101) que da
5050

Assim finalizando as 5 estratégias
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