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Para as questões 1 a 3 elabore um algoritmo para resolver cada problema. 

 

1) Um homem precisa atravessar um rio com um barco que possui capacidade de 

transportar apenas ele e mais uma de suas três cargas, que são: um cachorro, uma 

galinha e um saco de milho. O que o homem deve fazer para conseguir atravessar o 

rio sem perder as suas  cargas (se deixar só, o cachorro morde a galinha e a galinha 

come o milho)?  

 

2) Uma Torre de Hanói é formada por três discos sobrepostos traspassados por uma 

haste. Tendo mais duas hastes e podendo mover um disco por vez, mas nunca 

deixando um disco maior sobre um disco menor, como podemos passar os discos 

para uma outra haste ? 

 

3) Três jesuítas e três canibais precisam atravessar um rio. No entanto dispõem apenas 

de um barco com capacidade para duas pessoas. Por medida de segurança não se 

permite que em alguma das margens do rio a quantidade de jesuítas seja inferior à 

quantidade de canibais. Qual a seqüência de viagens necessárias para a travessia do 

rio com segurança para os jesuítas ? 

 

Para as questões 4 e 5 calcule o valor da expressão em forma decimal 

 

4) Calcule o valor 

a) +0451 d)  +0145 

b) -01125 e)  -01111 

c) 00112 f)  000221 

 

5) Calcule o valor 

a) 0x1233 d)  0X12330 

b) +0x00aef e)  -0xAbec2 

c) -0XB10C f) +0X0F0F0 

 

6) Calcule o valor em decimal com todos os zeros 

a) 1.23e-3 d)  593.1e-7 

b) -.123E5 e)  .8665E3 

c) -12.345e-5 f)  -.00051e-3 

 

As seguintes questões são exercícios de raciocínio lógico  

 

7) Dada a série de números : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, qual é o próximo ? 

 

8) Um pai preocupado com a saúde de seus filhos quer que eles comam maçãs, mas 

não sabe fazer a distribuição. Se der 5 maçãs para cada filho, vão lhe sobrar quatro, 

se der 6, vai faltar uma. Quantos filhos e quantas maçãs ele tem? 

 

9) Daniela é mais jovem do que Adriano. Carlos é mais velho do que Daniela. Qual 

dessas conclusões é verdadeira? 



a) Adriano é mais velho do que Carlos. 

b) Carlos é mais velho do que Adriano. 

c) Daniela é a mais jovem dos três. 

 

10) Distribua os números de 1 a 9 nos círculos abaixo, de modo que a soma das linhas 

seja sempre 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Em uma folha de papel traçam-se duas retas, formando um ângulo de 15°. Ao 

utilizar uma lente que aumenta três vezes, quantos graus passará a ter o ângulo? 

 

12) Oito pessoas de uma só família estão sentadas em volta de uma mesa redonda. Seu 

Daniel é o chefe da família, é casado com dona Marina, ótima cozinheira, 

principalmente aos domingos, quando toda a família vem almoçar. Eles têm 3 filhos : 

Claudinho, que é casado com Doroti; Luísa, que é solteira e estuda nos Estados 

Unidos; e Júlio, que é viúvo. A filha de Claudinho e Doroti chama-se Sônia e 

sempre se senta entre os dois. Os filhos de Júlio chamam-se Pedro e Paulo, sempre 

estão brigando, e a avó não permite que se sentem juntos. Júlio sempre coloca os 

cotovelos na mesa e isso irrita Doroti, que sempre fica longe dele. Júlio prefere 

sentar-se no lado esquerdo do pai. Dona Marina tem um carinho especial pelo neto 

Pedro e está sentada ao lado dele, enquanto conversa animadamente com sua nora, 

que está à sua esquerda. Paulo sempre chega depois que o almoço foi servido e 

nunca fica contente com o lugar que sobrou para ele. Em que lugares estão sentadas 

todas as pessoas em volta da mesa ?  

 

13) Descreva a seqüência de passos necessária para : 

a) Fritar um ovo 

b) Trocar um pneu furado 

c) Colocar um carro em movimento 

d) Atravessar a rua 

e) Fazer as malas 

f) Fazer uma prova 

g) Jogar o jogo da forca 

h) Jogar o jogo da velha 



Respostas:  
1) 1-leva a galinha; 2-deixa lá a galinha ;3-volta; 4-leva o cachorro;5- deixa lá o cachorro; 6-volta com a galinha; 7-

deixa a galinha; 8-leva o saco de milho;9-volta;10-leva a galinha 

2) Denotando [pmg,0,0] como disco pequeno, médio e grande na primeira haste e vazia a segunda e terceira haste 

então podemos proceder assim: 1-[pmg,0,0]; 2-[mg,p,0]; 3-[g,p,m]; 4-[g,0,pm]; 5-[0,g,pm]; 6-[p,g,m]; 7-

[p,mg,0];8-[0,pmg,0] 

3) Suponha que A,B,C sejam jesuítas e X,Y,Z sejam canibais. 1-viajam A e X ;2-deixa lá o X;3-A volta;3-viajam A e 

Y;4-deixa lá o A; 5-Y volta;6-viajam B eY; 7-deixa lá o B; 8-Y volta; 9-viajam C e Y;10 deixa lá o C;11-Y 

volta;12- viajam Y e Z. 

4) a: 297  b: -597  c: 74  d: 101  e: -585  f: 145 

5) a: 4659  b: 2799   c: -45324  d: 74544  e: -704194 f: 61680 

6) a: 0.00123 b: -12300  c: -0.00012345 d: 0.00005631 e:  866.5  f: -0.00000051 

 


