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1. Um diretor deve escolher exatamente um professor 
e dois alunos para representar a escola num evento. 
Se na escola há 6 professores e 10 alunos, então o 
total de escolhas possíveis para esse diretor é:  

a)  180 
b)  270 
c)  360 
d)  540 
 

2. Para valorizar seus funcionários, o NUCE irá sortear 
7 viagens para a Alemanha entre seus 10 
funcionários, de modo que cada funcionário poderá 
ganhar somente uma viagem. O total de 
possibilidades distintas de sorteio para esses 
funcionários é:  

a)  120  
b)  360  
c)  720  
d)  420 
 

3. Considere os conjuntos finitos A = {0,1,3,5,6}, B = {-
1,0,2,4,5,6,7} e C = {1,2,3,4,7,8} e as afirmações: 

  

I.  O total de elementos do conjunto que representa a 
união entre os conjuntos A e B é igual a 8.  

II.  O total de elementos do conjunto que representa a 
intersecção entre os conjuntos A e C é igual a 3.  

III.  O total de elementos do conjunto que representa a 
diferença entre os conjuntos A e B, nessa ordem, é 
igual a 2.  

IV.  O total de elementos do conjunto que representa a 
diferença entre os conjuntos B e C, nessa ordem, é 
igual a 4. 

  
Assinale a alternativa que apresenta o total exato de 

afirmações corretas: 
a)  1 
b)  2 
c)  3 
d)  4 
 

4. Dentre as afirmações: 
  

I.  Se duas proposições são falsas, então a conjunção 
entre elas é verdadeira. 

II.  Se duas proposições são verdadeiras, então a 
disjunção entre elas é verdadeira. 

III. Se duas proposições são falsas, então o bicondicional 
entre elas é verdadeiro. 

IV. Se duas proposições são falsas, então o condicional 
entre elas é verdadeiro. 

  
Pode-se afirmar que são corretas: 

a)  Somente uma delas. 
b)  Somente duas delas. 
c)  Somente três delas. 
d)  Todas. 
 

5. Em uma bandeja há 10 pastéis dos quais 3 são de 
carne, 3 de queijo e 4 de camarão. Se Fabiana 
retirar, aleatoriamente e sem reposição, dois pastéis 
desta bandeja, a probabilidade de os dois pastéis 
serem de camarão é: 

a)  3/25                         
b)  4/25                               
c)  2/15                          
d)  2/5 

 

6. De acordo com o raciocínio lógico proposicional, a 
negação da frase “Paulo é  analista financeiro e 
Sheila não é assistente  contábil” é: 

a) Paulo não é analista financeiro e Sheila é assistente 

contábil 

b) Paulo não é analista financeiro ou Sheila é assistente 

contábil 

c) Paulo não é analista financeiro e Sheila não é 

assistente contábil 

d) Paulo é analista financeiro e Sheila é assistente 

contábil 

 

7. A negação de proposição “algum policial  não 
é treinado” é: 

a) Todo policial não é treinado. 

b) Pelo menos um policial é treinado. 

c) Existe policial que não é treinado. 

d) Nenhum policial não é treinado. 

e) Nenhum policial é treinado. 

 

8. A proposição “Se a carne tem gordura,  não é 
saudável” é equivalente a: 

a) Se a carne não tem gordura, é saudável. 

b) A carne não tem gordura ou é saudável. 

c) Se a carne é saudável, não tem gordura. 

d) A carne tem gordura ou é saudável. 

e) Se a carne não é saudável, tem gordura. 

 

9. Se todo artesão é feliz, toda pessoa feliz  tem 
problema e algum professor é um  artesão. 
Logo: 

a) Toda pessoa feliz é artesão. 

b) Quem tem problema é feliz. 

c) Existe professor que não tem problema. 

d) Pelo menos um professor não é feliz. 

e) Algum professor tem problema. 


