
TESTE SEU Q.I.
(É RÁPIDO):

Serão feitas 10 perguntas bem objetivas;

Anote suas respostas num rascunho;

Depois, compare-as com o gabarito que será 

apresentado no final do questionário.

Acesse as próximas páginas 



Numa corrida de Fórmula Um na qual 

todos querem ganhar, você ultrapassa o 

segundo colocado.

Em que lugar você fica após essa 

ultrapassagem? 

Anote sua resposta

01



02

Por que um objeto 

procurado é encontrado 

apenas no último lugar 

investigado? 



03

Nos tempos do dilúvio bíblico, 

quantos tipos de animais de 

cada espécie foram levados na 

arca por Moisés?



04

Imagine que você tenha uma caixa de 

fósforo com apenas um palito. Você entra 

num quarto escuro e frio. Você encontra 

uma lamparina a querosene, um 

aquecedor a gás e lenha.

Qual você acenderia primeiro?



05

Um médico receitou a uma mulher que 

tomasse três comprimidos, um a cada 

meia hora.

Quanto tempo ela leva para tomar os três 

comprimidos?



06

Num arquipélago, havia 3 ilhas, cada qual 

com 3 palmeiras:

-Uma com 3 cocos;

-Outra com 5 cocos; e

-A terceira com 1 coco.

Quantos cocos tinham no total?



07

Um pastor caminha com 50 ovelhas.

Duas morrem. 

Quantas ficam?



08

Como se faz 

círculos com 

retas?



09

Alguns meses do ano têm 31 

dias e outros 30.

Quantos meses têm 28 dias?



10

Quantos algarismos “9” 

existem entre 1 a 100?



RESPOSTAS

01. Em segundo lugar (e quem estava em segundo, 

fica em terceiro).

02. Porque a procura é interrompida depois que o 

objeto é encontrado.

03. Nenhum, pois a arca é de Noé.

04. O fósforo, é claro.

05. Uma hora, pois só há dois intervalos de meia hora

entre os três comprimidos.





RESPOSTAS

06. Nenhum, pois palmeiras não produzem coco.

07. Duas ficam, e as demais caminham com o pastor.

08. Com o compasso.

09. Todos os meses do ano têm 28 dias!

10.  Vinte, pois só entre 90 a 99 há onze desses 

algarismos.


