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PSICOTÉCNICO

Psicotécnico
Associações Lógicas

(QUADRIX – 2020) No diagrama a seguir, as marcações V e F indicam quando o cruzamento da in-
formação é verdadeiro e falso, respectivamente. Cada moça tem uma única profissão e cada garoto é 
irmão de somente uma das moças. Por exemplo, Clarice é bióloga e Vitor não é irmão da veterinária.
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Com base nesse caso hipotético e no diagrama, julgue o item.

1. 1. Virgínia é irmã de Clarice.

Certo (   )                Errado (   )

Nessa questão, não precisa organizar os dados, pois as moças têm irmãos, não irmãs, logo uma moça não 
pode ser irmã da outra.

GABARITO: ERRADO.

2. 2. João é irmão da veterinária.

Certo (   )                Errado (   )

Organizando as pessoas de acordo com as informações, temos a seguinte situação:

- Clarice é bióloga.

- Vitor não é irmão da veterinária (se Vitor não é irmão da veterinária, ele só pode ser irmão da bióloga).

Moça Profissão Irmão

Clarice Bióloga Vitor

Virginia Veterinária João

Com base nessa organização, temos que João, de fato, é irmão da veterinária Virgínia.

GABARITO: CERTO.

3. 3. (FCC – 2020) Gabriel tem três brinquedos que ganhou nos três últimos aniversários: um avião, um barco 
e um ônibus. O ônibus é azul, e o brinquedo mais antigo é vermelho. Sabe-se também que o barco é mais 
novo do que o ônibus, e que o avião é mais antigo do que o amarelo. Assim, está correto afirmar que:

a) o barco é amarelo, e o avião é o mais antigo.

b) o barco é vermelho, e o ônibus não é o mais novo.

c) o avião é amarelo, e o barco é o mais novo.

d) o ônibus é o mais novo, e o avião, o mais antigo.

e) o avião é o mais antigo, e o barco não é o mais novo. 
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Organizando os dados de acordo com o enunciado, temos:

O ônibus é azul, e o brinquedo mais antigo é vermelho.

Brinquedo Cor Tempo

Ônibus Azul

Vermelho Mais antigo

O barco é mais novo do que o ônibus.

Brinquedo Cor Tempo

Ônibus Azul

Vermelho Mais antigo

Barco Mais novo

E que o avião é mais antigo do que o amarelo.

Brinquedo Cor Tempo

Ônibus Azul Do meio

Avião Vermelho Mais antigo

Barco Amarelo Mais novo
GABARITO: A.

4. 4. (VUNESP – 2020) João, Carlos e Paulo moram em estados distintos, sendo eles São Paulo, Santa Ca-
tarina e Rio de Janeiro, não necessariamente nessa ordem. Eles se comunicaram ou com sua tia, ou com 
sua irmã, ou com sua mãe, utilizando apenas um meio: telefone, carta ou e-mail, também não necessa-
riamente nessa ordem. Sabe-se que: 

Carlos mora em Santa Catarina e se comunicou por telefone; 
a mãe e o pai de Paulo são filhos únicos; 
João não conhece a sua mãe e nunca foi adotado; 
quem mora em São Paulo se comunicou com sua mãe. 
Assim, quem se comunicou com a tia, por carta, foi:

a) Carlos, e ele mora em Santa Catarina.

b) João, e ele mora em São Paulo.

c) João, e ele mora no Rio de Janeiro.

d) Paulo, e ele mora em São Paulo.

e) Paulo, e ele mora no Rio de Janeiro. 

Organizando os dados de acordo com o enunciado fica:

- Carlos mora em Santa Catarina e se comunicou por telefone; 

- quem mora em São Paulo se comunicou com sua mãe; 

Jovens Estados Parentes Meio de comunicação

Carlos SC Telefone

SP Mãe
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- João não conhece a sua mãe e nunca foi adotado; 

Jovens Estados Parentes Meio de comunicação

Carlos SC Telefone

SP Mãe

João RJ
- a mãe e o pai de Paulo são filhos únicos; 

- quem se comunicou com a tia, por carta? (aqui é afirmado que a comunicação com a tia é por carta)

Jovens Estados Parentes Meio de comunicação

Carlos SC Avó Telefone

Paulo SP Mãe e-mail

João RJ Tia Carta

Disso, podemos concluir que quem se comunicou com a tia, por carta, foi João, e ele mora no RJ. 
GABARITO: C.
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