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Teste de Raciocínio Lógico

Assine seu nome no quadrado abaixo:

Questão 1: Dois pais e dos filhos foram pescar. Cada um pescou um peixe, sendo que ao 
todo foram pegos 3 peixes. Como isso é possível?

Questão 2: Em qual(ais) país(es) do mundo existe 7 de setembro?

Questão 3: Conheço alguém cujo avô é mais jovem que o pai. Como isso é possível?

Questão 4: A média mensal de ovos postos pelas aves da Suécia são na proporção de 35 
ovos por mês. O Sr. Thomas Dhalin, um pequeno proprietário do interior do país decidiu 
incrementar sua fazendo comprando um pato. Quantos ovos, de acordo com as 
estatísticas, ele terá comercializado ao final de um ano?

Questão 5: Quantos meses do ano tem 28 dias?

Questão 6: Dispõe-se de nove garrafas em fila. As cinco primeira estão cheias de 
refrigerante e as quatro últimas, vazias. Movendo somente duas garrafas, como tornar a 
fileira com garrafas alternadamente cheias e vazias?

Questão 7: Sou um homem. Se o filho do Perivaldo é o pai do meu filho, qual é meu grau 
de parentesco com o Perivaldo?

Questão 8: 

Muitos anos atrás, um detetive particular teve que contratar um novo assistente.

Ele tinha três candidatos para o cargo e resolveu lhes dar um pequeno teste. Ele disse:

- Olhem rapazes, há um crime que precisa ser resolvido e existe uma pista em uma das 
bibliotecas públicas da cidade. A pista está presa dentro de um livro, entre as páginas 165 
e 166.

Dois dos candidatos imediatamente se retiraram , correndo atrás da pista.

O terceiro deles apenas ficou ali, sentado. O detetive deu o emprego para esse.

Por que ele ficou com o emprego? O que é que os outros dois candidatos não sabiam?


