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Apresentação

Atualmente, muitas provas de concursos públicos são elaboradas pela banca 
examinadora Cespe/UnB. A presente banca tem como característica marcante 
questões inteligentes, bem-elaboradas, que exigem do candidato uma boa leitura 
das questões de Raciocínio Lógico. Esta obra visa tornar o Raciocínio Lógico Ma-
temático mais fácil e compreensível, por meio da resolução de questões anteriores, 
para que o candidato conheça o perfil dessa banca examinadora.

No que se refere ao conteúdo da prova, o candidato deve ficar atento, em 
particular, a questões de tabela-verdade, probabilidade, análise combinatória e 
problemas envolvendo correlacionamento de informações. 

Concluindo, uma obra que colaborará para o sucesso do candidato nas provas 
de Raciocínio Lógico. 

O autor
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