
                                                                                                                                                   
     

Prof.: Breno Cardim                       Disciplina: Raciocínio Lógico 

9º Anos A,B, C e D  

Exercícios Complementares 

1. (EXATUS-PR) Considere a sequência de símbolos a seguir: ♥X♦Y♣Z. Qual a milésima quarta figura dessa 
sequência ? 
 

2. (CMRJ) Os números naturais diferentes de zero são dispostos em quadrados como na figura abaixo. 

 

A posição de um número, em uma das tabelas, é dada por uma letra maiúscula seguida de uma letra minúscula. 
Por, o número 6 está na posição Bc; o número 16 está na posição Ca; o número 20 está na posição Ab. 
Continuando a montar tabelas como a da figura anterior, qual a posição do número 500 ? 

3. Observe, na figura a seguir, a sequência de quadrados e numere- os, da esquerda para a direita, com os números 1, 
2, 3, 4, etc. até 2015. 

  

 

Qual o quadrado de número 2015 ? 

4. Uma empresa cercou a lateral do seu terreno com uma grade de ferro, formada por barras paralelas e pintou cada 
barra de uma cor, usando as cores amarela (A), rosa (R), branca (B), laranja (L) e vermelha (V), obedecendo a 
seguinte ordem, conforme ilustra a figura.: 

 

Mantendo-se sempre essa mesma sequência de cores e suas respectivas quantidades e sabendo que a grade 
toda possui 403 barras, qual a cor da última barra ?  

5. Observe as seis primeiras figuras de uma sequência, que é ilimitada, ordenada e seu padrão de formação 
permanece constante. Qual a 12ª figura dessa sequência ? 

 

6. Observe os cinco primeiros elementos da sequência figural ilimitada a seguir:  
 

 

Observando a regularidade apresentada pelos pontos em destaque em cada figura, qual a 10ª figura ? 

 



7. (Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico 2ª fase 2014) Observe atentamente a tabela.  
 

 
 

De acordo com o padrão estabelecido, determine o somatório dos espaços em branco dado por (A + B + C) da 
tabela acima. 

 
8. Analisando as sequências numéricas abaixo, explique o padrão e descubra os DOIS números seguintes da sequência 

para cada caso: 
 
a) 96 48 24 12 ? ? 

Resposta: ________________________________________________________ 

b) 5 50 10 40 15 30 20 ? ? 

Resposta: ________________________________________________________ 

c) 45 38 31 24 17 ? ? 

Resposta: ________________________________________________________ 

d) 4 5 8 5 16 5 32 ? ? 

Resposta: ________________________________________________________ 

e) 5 7 8 11 12 16 17 22 ? ? 

Resposta: ________________________________________________________ 

f) 14 15 16 30 20 45 22 60 26 ? ? 

Resposta: ________________________________________________________ 

g) 26 27 29 30 33 34 38 39 ? ? 

Resposta: ________________________________________________________ 

 
9. (Olimpíada Pernambucana de Raciocínio Lógico 2ª fase 2012) A sequência indica seis números, tendo sido 

omitidos o primeiro e o último. Sabendo-se que, a partir do 2º elemento da sequência (incluindo-o), cada um deles 
é obtido do elemento anterior usando um mesmo padrão lógico, a diferença de valores entre o 1º e o último 
elemento dessa sequência, nessa ordem, é: 
 

 
 

10. Escreva o número seguinte nessa sequência 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,____. E explique sua resposta. 
 
 


