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SIMULADO – 33/360 

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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Julgue os itens 1 a 4, relativos ao 

raciocínio lógico, a princípios de 

contagem e probabilidade e a operações 

com conjuntos. 

1. Situação hipotética: A ANVISA 

realizará inspeções em 

estabelecimentos comerciais que 

são classificados como Bar ou 

Restaurante e naqueles que são 

considerados ao mesmo tempo Bar e 

Restaurante. Sabe-se que, ao todo, 

são 96 estabelecimentos a serem 

visitados, dos quais 49 são 

classificados como Bar e 60 são 

classificados como Restaurante. 

Assertiva: Nessa situação, há mais de 

15 estabelecimentos que são 

classificados como Bar e como 

Restaurante ao mesmo tempo. 

 

2. Situação hipotética: A ANVISA 

recomenda que o consumo do 

medicamento X seja limitado a 4 

caixas por mês e determina que o 

preço máximo dessa quantidade de 

caixas não ultrapasse 30% do valor do 

salário mínimo, que, atualmente, é 

de R$ 880,00. Assertiva: Nessa 

situação, o preço de cada caixa do 

medicamento X não poderá 

ultrapassar R$ 66,00. 

 

3. A sentença Se João tem problemas 

cardíacos, então ele toma remédios 

que controlam a pressão pode ser 

corretamente negada pela sentença 

João tem problemas cardíacos e ele 

não toma remédios que controlam a 

pressão. 

 

4. Situação hipotética: A ANVISA, com 

objetivo de realizar a regulação de 

um novo medicamento, efetua as 

análises laboratoriais necessárias. 

Essas análises são assistidas por um 

grupo de 4 dos seus 8 técnicos 

farmacêuticos. Desses técnicos, 3 

possuem cargo de chefia de equipe e 

por isso não trabalham juntos. 

Assertiva: Nessa situação, 

considerando que em cada uma das 

equipes participa sempre apenas um 

dos três técnicos farmacêuticos 

chefes, então a quantidade de 

equipes distintas com 4 técnicos 

farmacêuticos que poderão ser 

formadas é inferior a 25. 

Julgue o item a seguir, a respeito das 

maneiras de pensar com argumentos 

racionais. 

5. Situação hipotética: Ao arrumar a 

sala de um professor, o faxineiro 

encontrou, no chão, dois livros 

escritos em língua estrangeira. Como 

havia várias estantes na sala, o 

faxineiro as observou e desenvolveu 

o seguinte raciocínio: “De todos os 

livros que estou vendo aqui, os que 

são escritos em língua estrangeira 

ficam na estante de madeira. Esses 

dois livros são escritos em língua 

estrangeira. Logo, eles devem ficar 

na estante de madeira. Vou colocá-

los lá.”. Assertiva: Nessa situação, o 

empregado desenvolveu um 

raciocínio dedutivo válido. 

Situação hipotética: Uma indústria 

farmacêutica produziu um novo 

medicamento para tratamento de 

enxaqueca. Como o princípio ativo desse 

medicamento é uma nova substância — Z 

—, foram feitos três testes, cada um 

envolvendo 1.000 pessoas diferentes, a 

fim de determinar se a substância Z causa 

efeitos colaterais significativos. Os 

resultados dos testes são apresentados 

na tabela a seguir. 
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Com base nos resultados dos testes, a 

empresa concluiu que a substância Z não 

causa efeitos colaterais significativos. 

6. Assertiva: Nessa situação, a 

conclusão da empresa se baseou em 

um raciocínio por indução. 

Considere o seguinte silogismo: 

Em cada mão, os seres humanos têm 

quatro dedos. 

Em cada pé, os seres humanos têm três 

dedos. 

7. Logo, os seres humanos têm mais 

dedos nas mãos que nos pés. 

 

8. No silogismo apresentado, a 

conclusão é uma consequência das 

premissas. 

Considerando as características do 

raciocínio analítico e a estrutura da 

argumentação, julgue os itens 9 a 18. 

Situação hipotética: Em um processo de 

seleção para uma vaga de emprego em 

determinada empresa, um membro da 

comissão de seleção, em referência a 

certo candidato, afirmou: “É um forte 

candidato à vaga, mas não tem um bom 

currículo”. Assertiva: Nessa situação 

hipotética, a afirmação do membro da 

comissão apresenta maior peso 

argumentativo no trecho “mas não tem 

um bom currículo”. 

9. A assertiva “Sempre que venho aqui, 

chove. Logo, minha vinda é positiva, 

pois traz chuva para cá” apresenta 

um raciocínio falacioso, mediante o 

qual se define erroneamente um 

evento como a causa de outro. 

 

10. No diálogo apresentado a seguir, o 

personagem B faz uma crítica ao 

personagem A para contrapor-se à 

argumentação deste. 

A: Você não deveria fumar. É muito 

ruim para a saúde. 

B: Olha só quem fala! Que 

autoridade tem você para ficar 

falando que eu não deveria fumar e 

que isso é ruim para a saúde? Você 

fuma desde os seus dezoito anos de 

idade. 

11. Situação hipotética: Em um diálogo, 

o acadêmico A disse ao acadêmico B: 

“Por que você ainda usa a teoria X? 

Ninguém mais na nossa área usa essa 

teoria. O que está em voga, hoje em 

dia, é a teoria Y.”. Assertiva: Nessa 

situação hipotética, a declaração de 

A constitui um exemplo de apelo à 

autoridade. 

 

12. O pleno entendimento da frase 

“Bento não conseguiu chegar ao 

local de prova a tempo” envolve a 

identificação de duas informações 

pressupostas: Bento tentou chegar 

ao local de prova a tempo; essa 

tentativa teve como consequência o 

fato de Bento não ter chegado ao 

local de prova. 

 

13. A afirmação “Mário se doou à 

empresa; logo, merece uma 

recompensa” fundamenta-se em um 

argumento no qual há duas 

premissas não declaradas. 

 

14. A frase “Aquele país está em crise: 

os salários estão atrasados, não há 

emprego para todas as pessoas, a 
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moeda está desvalorizada e o custo 

de vida está muito alto” apresenta 

uma argumentação construída 

mediante a combinação de 

informações conflitantes, mas que, 

na cadeia argumentativa, apontam 

para a mesma conclusão. 

 

15. A frase “Aquele homem não foi 

promovido porque é filho do diretor” 

é ambígua, permitindo os seguintes 

entendimentos: o de que “Aquele 

homem” não foi promovido devido 

ao fato de ser filho do diretor; e o de 

que “Aquele homem” foi promovido, 

mas o fato de ele ser filho do diretor 

não teria contribuído para a sua 

promoção. 

Sob o ponto de vista da dedução lógica, o 

seguinte argumento é inválido. 

Grande parte da população brasileira que 

tomou a vacina contra o vírus H1N1 não 

teve a doença. 

O meu pai tomou a vacina contra o vírus 

H1N1. 

16. Logo, o meu pai não terá a doença 

causada pelo vírus H1N1. 

 

17. A pergunta “Você aplicou bem o 

dinheiro que adquiriu de forma 

ilícita, dilapidando o patrimônio da 

empresa?” traz um ataque direto à 

pessoa do interlocutor, o qual não 

pode se defender, pois não há como 

ele cancelar as informações 

pressupostas na pergunta. 

 

18. No diálogo seguinte, a fala de B 

mostra uma orientação 

argumentativa que deixa em 

evidência a inteligência de C. 

A: Nossa! Você é tão inteligente 

quanto C! 

B: Não. C é que é tão inteligente 

quanto eu. 

Julgue o item a seguir, considerando as 

maneiras de pensar com argumentos 

racionais. 

19. Forma de raciocínio empregada em 

ciências experimentais, a abdução é 

um processo de inferência no qual se 

parte do particular para o geral, ou 

seja, a partir da observação de casos 

particulares, chega-se a uma 

conclusão que extrapola essas 

premissas. 

Considere o seguinte silogismo: 

Em cada mão, os seres humanos têm 

quatro dedos. 

Em cada pé, os seres humanos têm três 

dedos. 

Logo, os seres humanos têm mais dedos 

nas mãos que nos pés. 

20. No silogismo apresentado, a 

conclusão é uma consequência das 

premissas. 

À luz da teoria da argumentação, julgue 

os itens subsequentes. 

21. Os sofismas são considerados 

argumentos válidos; as falácias, 

argumentos inválidos. 

 

22. Nos argumentos indutivos, a 

conclusão é falsa.  

O seguinte argumento foi construído com 

base no raciocínio dedutivo. 

23. Todos os papéis são azuis. 

Há papéis em cima da mesa. 

Logo, os papéis que estão sobre a 

mesa são azuis. 
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24. Em um argumento dedutivamente 

válido, a verdade da conclusão 

depende da verdade das premissas. 

Uma população de 1.000 pessoas acima 

de 60 anos de idade foi dividida nos 

seguintes dois grupos: 

A: aqueles que já sofreram infarto 

(totalizando 400 pessoas); e 

B: aqueles que nunca sofreram infarto 

(totalizando 600 pessoas). 

       Cada uma das 400 pessoas do grupo 

A é ou diabética ou fumante ou ambos 

(diabética e fumante). 

      A população do grupo B é constituída 

por três conjuntos de indivíduos: 

fumantes, ex-fumantes e pessoas que 

nunca fumaram (não fumantes). 

Com base nessas informações, julgue os 

itens 25 e 26. 

25. Se, no grupo B, a quantidade de 

fumantes for igual a 20% do total de 

pessoas do grupo e a quantidade de 

ex-fumantes for igual a 30% da 

quantidade de pessoas fumantes 

desse grupo, então, escolhendo-se 

aleatoriamente um indivíduo desse 

grupo, a probabilidade de ele não 

pertencer ao conjunto de fumantes 

nem ao de ex-fumantes será inferior 

a 70%. 

 

26. Se, das pessoas do grupo A, 280 são 

fumantes e 195 são diabéticas, 

então 120 pessoas desse grupo são 

diabéticas e não são fumantes. 

Com relação a lógica proposicional, 

julgue os itens 27 a 29. 

27. Considerando-se as proposições 

simples “Cláudio pratica esportes” e 

“Cláudio tem uma alimentação 

balanceada”, é correto afirmar que 

a proposição “Cláudio pratica 

esportes ou ele não pratica esportes 

e não tem uma alimentação 

balanceada” é uma tautologia. 

 

28. Na lógica proposicional, a oração 

“Antônio fuma 10 cigarros por dia, 

logo a probabilidade de ele sofrer 

um infarto é três vezes maior que a 

de Pedro, que é não fumante” 

representa uma proposição 

composta. 

 

29. Supondo-se que p seja a proposição 

simples “João é fumante”,que q seja 

a proposição simples “João não é 

saudável” e que p ? q, então o valor 

lógico da proposição “João não é 

fumante, logo ele é saudável” será 

verdadeiro. 

Julgue o item abaixo se pautando no 

raciocínio lógico.  

Art. 21. A alíquota de contribuição dos 

segurados contribuinte individual e 

facultativo será de vinte por cento sobre o 

respectivo salário-de-contribuição. 

Considerando o art. 21 da Lei n.º 

8.212/1991, acima reproduzido, julgue o 

item seguinte. 

30. Se o valor da contribuição de um 

segurado contribuinte individual for 

superior a R$ 700,00, então o 

salário-de-contribuição desse 

indivíduo é superior a R$ 3.500,00. 
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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 C 

04 E 

05 E 

06 C 

07 C 

08 C 

09 C 

10 C 

11 E 

12 E 

13 E 

14 E 

15 C 

16 C 

17 E 

18 E 

19 E 

20 C 

21 E 

22 E 

23 C 

24 C 

25 E 

26 C 

27 E 

28 C 

29 E 

30 C 
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