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SIMULADO – 15/360 

RLM 

INSTRUÇÕES 

▪ TEMPO:  30 MINUTOS 
▪ MODALIDADE:  CERTO OU ERRADO 
▪ 30 QUESTÕES 

 

COMPOSIÇÃO DO SIMULADO 

▪ 30 Questões de RLM  

 

 

 

DEMAIS SIMULADOS NO 

LINK ABAIXO 

 

CLIQUE AQUI 

REDE SOCIAL 

 

CURTA NOSSA PÁGINA 

MATERIAL LIVRE 

Este material é GRATUITO e pode ser 

divulgado e compartilhado: A Casa do 

Simulado a autoriza. A venda desse material 

é proibida! 

IMPORTÂNCIA DO TREINO 

DIÁRIO 

É de conhecimento de todos que fazer 

questões é um dos melhores métodos de 

absorção de conteúdo, em contrapartida 

nem todos podem dispender tempo para se 

organizar e realizar questões com a 

frequência necessária para manutenção dos 

conceitos. Todo dia haverá um 

minissimulado novo, se não puderem fazer 

todos os dias, ao menos no final de semana 

treine, a equipe da Casa do Simulado deseja 

a todos bons estudos.   

 

 

https://www.acasadosimulado.com.br/desafio-10-mil-questoes/
https://www.facebook.com/acasadosimulado
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Uma pesquisa acerca dos veículos de 

comunicação utilizados pelos servidores 

de determinado órgão público para se 

manterem informados revelou os 

seguintes resultados, a partir de 100 

entrevistados: 51 leem jornal; 38 leem 

revista; 93 assistem a TV; 75 ouvem 

rádio; e 51 acessam a Internet.  

Com base nessa pesquisa, julgue os itens1 

a 3. 

1. Se todos os 100 entrevistados leem 

jornal ou ouvem rádio, então mais 

de 30 dos entrevistados se informam 

por meio de jornal e de rádio. 

 

2. Entre jornal, revista e Internet, 

menos de 75 dos entrevistados 

utilizam pelo menos dois desses 

veículos para se manterem 

informados. 

 

3. Os entrevistados que leem jornal são 

os mesmos que acessam a Internet. 

Considerando que P seja a proposição “Se 

o bem é público, então não é de 

ninguém”, julgue os itens 4 a 6. 

4. A proposição P é equivalente à 

proposição “Se o bem é de alguém, 

então não é público”. 

 

5. A proposição P é equivalente à 

proposição “Se o bem é de todos, 

então é público”. 

 

6. A negação da proposição P está 

corretamente expressa por “O bem é 

público e é de todos”. 

P1: Não perco meu voto. 

P2: Se eu votar no candidato X, ele não 

for eleito e ele não me der um agrado 

antes da eleição, perderei meu voto. 

P3: Se eu votar no candidato X, ele for 

eleito e eu não for atingido por uma 

benfeitoria que ele faça depois de eleito, 

perderei meu voto. 

P4: Eu voto no candidato X. 

C: O candidato X me dará um agrado 

antes da eleição ou serei atingido por 

uma benfeitoria que ele fizer depois de 

eleito. 

A partir das proposições de P1 a P4 e da 

proposição C apresentadas acima, julgue 

os itens 7 a 11, que se referem à lógica 

sentencial. 

7. O argumento cujas premissas sejam 

as proposições P1, P2, P3 e P4 e cuja 

conclusão seja a proposição C será 

válido. 

 

8. A negação da proposição “Eu voto no 

candidato X, ele não é eleito e ele 

não me dá um agrado antes da 

eleição” está corretamente expressa 

por “Eu não voto no candidato X, ele 

é eleito e ele me dá um agrado antes 

da eleição”. 

 

9. Se as proposições P1 e P4 e a 

proposição “o candidato X é eleito” 

forem verdadeiras, a proposição P3 

será verdadeira, 

independentemente do valor lógico 

da proposição “não sou atingido por 

uma benfeitoria que o candidato 

faça após eleito”. 

 

10. Caso as proposições P1, P2 e P4 

sejam verdadeiras, será verdadeira a 

proposição “o candidato X é eleito 

ou ele me dá um agrado antes da 

eleição”. 

 

11. A proposição C é equivalente à 

seguinte proposição: “Se o 
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candidato X não me der um agrado 

antes da eleição, serei atingido por 

uma benfeitoria que ele fizer após 

ser eleito”. 

Em determinado colégio, todos os 215 

alunos estiveram presentes no primeiro 

dia de aula; no segundo dia letivo, 2 

alunos faltaram; no terceiro dia, 4 alunos 

faltaram; no quarto dia, 6 alunos 

faltaram, e assim sucessivamente.  

Com base nessas informações, julgue o 

item 12, sabendo que o número de alunos 

presentes às aulas não pode ser negativo.  

12. Se houver um número de aulas 

suficientes e se a regra que define o 

número de faltosos for mantida, 

então haverá um dia letivo em que 

todos os alunos faltarão. 

Considerando a proposição “Se Paulo não 

foi ao banco, ele está sem dinheiro”, 

julgue os itens 13 a 16. 

13. A proposição considerada equivale à 

proposição “Se Paulo não está sem 

dinheiro, ele foi ao banco”. 

 

14. A negação da referida proposição 

pode ser expressa pela proposição 

“Paulo não foi ao banco e ele não 

está sem dinheiro”. 

 

15. Se as proposições “Paulo está sem 

dinheiro” e “Paulo foi ao banco” 

forem falsas, então a proposição 

considerada será verdadeira. 

 

16. A proposição em apreço equivale à 

proposição “Paulo foi ao banco e 

está sem dinheiro”. 

Para utilizar o autoatendimento de certo 

banco, o cliente deve utilizar uma senha 

silábica composta por três sílabas 

distintas. Para que possa acessar a sua 

conta em um caixa eletrônico, o cliente 

deve informar a sua senha silábica da 

seguinte maneira: 

• primeiramente, é apresentada uma tela 

com 6 conjuntos de4 sílabas distintas 

cada um, dos quais apenas um contém a 

primeira sílaba da senha do cliente, que 

deve, então, selecionar esse conjunto; 

• em seguida, é apresentada uma segunda 

tela com 6 novos conjuntos de 4 sílabas 

distintas cada um, dos quais apenas um 

contém a segunda sílaba da senha do 

cliente, que deve, então, selecionar esse 

conjunto;  

• finalmente, é apresentada uma terceira 

tela com 6 novos conjuntos de 4 sílabas 

distintas cada um, dos quais apenas um 

contém a terceira sílaba da senha do 

cliente, que deve, então, selecionar esse 

conjunto. 

A informação da senha silábica só será 

considerada correta se cada uma das 3 

sílabas que compõem essa senha for 

informada na ordem solicitada: a 

primeira sílaba deverá estar no conjunto 

selecionado na primeira tela; a segunda 

sílaba, no conjunto selecionado na 

segunda tela; e a terceira sílaba, no 

conjunto selecionado na terceira tela. 

Com base nessas informações, julgue 

itens 17 e 18. 

17. Se um cliente esquecer 

completamente a sua senha silábica, 

a probabilidade de ele acertá-la em 

uma única tentativa, escolhendo 

aleatoriamente um conjunto de 

sílabas em cada uma das três telas 

que forem apresentadas pelo 

terminal de autoatendimento, será 

inferior a 0,005. 
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18. Se um indivíduo conseguir visualizar 

e anotar os 3 conjuntos de 4 sílabas 

selecionados corretamente por um 

cliente em um terminal de 

autoatendimento e, em seguida, 

listar todas as possibilidades para a 

senha silábica desse cliente, para, 

então, escolher uma dessas possíveis 

senhas, a probabilidade de que essa 

escolha coincida com a senha do 

correntista será inferior a 0,01. 

Mem. 123/2002-MF 

Brasília, 20 de maio de 2012 

Assunto: Contratação de Novos 

Servidores. 

Senhor Ministro, 

      Encaminho, para exame e 

pronunciamento de Vossa Senhoria, os 

documentos anexos que tratam de 

relatório sobre a necessidade da 

contratação de novos servidores para a 

Secretaria de Assuntos Estratégicos, 

criada de acordo com a Lei n.º 4.321, de 

2011. 

      Solicito vosso parecer, a fim de que 

possamos iniciar o processo de 

contratação. 

Atenciosamente, 

___________________ 

Maria Silva 

Chefe do Departamento de Recursos 

Humanos 

No que se refere a argumentos, julgue os 

itens 19 e 20. 

19. O período seguinte expressa um 

argumento: “Esse texto está mal 

escrito e parece ter sido copiado da 

Internet". 

 

20. As palavras “daí", “logo", “assim", 

“pois" e “porque" são indicadoras de 

premissas. 

Julgue os itens 21 a 24, relativo a 

dedução e indução. 

21. A conclusão de um argumento 

dedutivo é uma consequência 

necessária da verdade da conjunção 

das premissas, o que significa que, 

sendo verdadeiras as premissas, é 

impossível a conclusão ser falsa. 

 

22. O seguinte trecho constitui exemplo 

de dedução: “Se um texto vai ser 

publicado, então ele deve ser 

revisado. O texto vai ser publicado. 

Desse modo, ele deve ser revisado". 

 

23. Não há falácia no trecho a seguir: 

“Ele fez seu doutorado em Letras em 

Oxford. Portanto, seus textos são de 

alto nível". 

 

24. No seguinte trecho há uma falácia: 

“Ele é esquizofrênico. Nesse caso, 

não confie em seus textos". 

Pedro, um jovem empregado de uma 

empresa, ao receber a proposta de novo 

emprego, fez diversas reflexões que 

estão traduzidas nas proposições abaixo. 

• P1: Se eu aceitar o novo emprego, 

ganharei menos, mas ficarei menos tempo 

no trânsito.  

• P2: Se eu ganhar menos, consumirei 

menos.  

• P3: Se eu consumir menos, não serei 

feliz.  

• P4: Se eu ficar menos tempo no trânsito, 

ficarei menos estressado.  
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• P5: Se eu ficar menos estressado, serei 

feliz. 

A partir dessas proposições, julgue os 

itens 25 a 28. 

25. Considerando que as proposições P1, 

P2, P3, P4 e P5 sejam todas 

verdadeiras, é correto concluir que 

Pedro não aceitará o novo emprego. 

 

26. A proposição P1 é logicamente 

equivalente à proposição “Eu não 

aceito o novo emprego, ou ganharei 

menos e ficarei menos tempo no 

trânsito”. 

 

27. A proposição “Se eu aceitar o novo 

emprego, então serei feliz e não 

serei feliz” é logicamente falsa, isto 

é, ela será sempre falsa, 

independentemente dos valores 

lógicos das proposições “Eu aceito o 

novo emprego” e “Eu serei feliz”. 

 

28. É válido o argumento em que as 

proposições P1, P2, P3, P4 e P5 são 

as premissas e a proposição “Se 

aceitar o novo emprego, serei feliz e 

não serei feliz” é a conclusão. 

Uma pesquisa na qual os 40 alunos de uma 

disciplina deveriam responder SIM ou NÃO 

às perguntas P1 e P2 apresentadas a eles, 

mostrou o seguinte resultado:  

• 28 responderam SIM à pergunta P1;  

• 22 responderam SIM à pergunta P2;  

• 5 responderam NÃO às 2 perguntas.  

Com base nessas informações, julgue os 

itens 29 e 30. 

29. Selecionando-se ao acaso um desses 

alunos, a probabilidade de ele ter 

respondido SIM a pelo menos uma 

das perguntas será superior a 0,9. 

 

30. Mais de 10 alunos responderam SIM 

às duas perguntas. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

ANOTAÇOES: Questão Resposta 

 01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 E  

02 C 

03 E 

04 C 

05 E 

06 E 

07 C 

08 E 

09 E 

10 C 

11 C 

12 E 

13 C 

14 C 

15 E 

16 E 

17 C 

18 E 

19 E 

20 E 

21 C 

22 C 

23 E 

24 C 

25 C 

26 C 

27 E 

28 C 

29 E 

30 C 
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