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SIMULADO – 39/360 

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 5, relativos ao 

raciocínio lógico e às operações com 

conjuntos. 

1. A sentença “Bruna, acesse a Internet 

e verifique a data da aposentadoria 

do Sr. Carlos!” é uma proposição 

composta que pode ser escrita na 

forma p ^ q. 

 

2. Para quaisquer proposições p e q, 

com valores lógicos quaisquer, a 

condicional p→(q→p) será, sempre, 

uma tautologia. 

 

3. Caso a proposição simples 

“Aposentados são idosos” tenha 

valor lógico falso, então o valor 

lógico da proposição “Aposentados 

são idosos, logo eles devem 

repousar” será falso. 

 

4. Dadas as proposições simples p: “Sou 

aposentado” e q: “Nunca faltei ao 

trabalho”, a proposição composta 

“Se sou aposentado e nunca faltei ao 

trabalho, então não sou aposentado” 

deverá ser escrita na forma 

(p^q)→~p, usando-se os conectivos 

lógicos. 

 

5. Se A, B e C forem conjuntos 

quaisquer tais que A, B ⊂ C, então (C 

| A) ∩ (A ∪ B) = C ∩ B. 

Considerando as características do 

raciocínio analítico e a estrutura da 

argumentação, julgue os itens 6 e 7. 

6. A afirmação Por ser novo, esse carro 

não apresenta falhas nem dá 

problema fundamenta-se em um 

argumento no qual há uma premissa 

não declarada. 

 

7. O raciocínio Nenhum peixe é ave. 

Logo, nenhuma ave é peixe é válido. 

Acerca dos argumentos racionais, julgue 

os itens 8 a 12. 

8. No diálogo a seguir, a resposta de B 

é fundamentada em um raciocínio 

por analogia.  

A: O que eu faço para ser rico assim 

como você?  

B: Como você sabe, eu não nasci 

rico. Eu alcancei o padrão de vida 

que tenho hoje trabalhando muito 

duro. Logo, você também conseguirá 

ter esse padrão de vida trabalhando 

muito duro. 

 

9. O texto que se segue, produzido por 

um detetive durante uma 

investigação criminal, ilustra um 

raciocínio por indução.  

Ontem uma senhora rica foi 

assassinada em sua casa. No 

momento do crime, havia uma festa 

na casa da vítima e nela estavam 

presentes umas cinquenta pessoas. 

Dessas cinquenta, é sabido que nove 

tinham algum tipo de problema com 

a senhora assassinada. Assim, é 

plausível supor que o assassino 

esteja entre essas nove pessoas. 

 

10. No diálogo seguinte, a resposta de Q 

é embasada em um raciocínio por 

abdução.  

P: Vamos jantar no restaurante X?  

Q: Melhor não. A comida desse 

restaurante não é muito boa.  

Li em um site de reclamações muitas 

pessoas dizendo que, após comerem 

nesse restaurante, passaram muito 

mal e tiveram de ir ao hospital. Além 

disso, conheço cinco amigos que 

comeram lá e foram parar no 

hospital. 

 

11. A afirmação O ouro conduz 

eletricidade porque é um metal 
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constitui exemplo de raciocínio 

dedutivo. 

 

12. O raciocínio a seguir está embasado 

em um argumento de autoridade. 

Não há uma causa única para a 

depressão. Deve-se estudar essa 

doença, tentando-se isolar diversos 

fatores que podem desencadear 

quadros depressivos, pois, de acordo 

com pesquisa recente da 

Organização Mundial de Saúde, a 

depressão é uma doença 

multifatorial. 

Considerando as características do 

raciocínio analítico e a estrutura da 

argumentação, julgue os itens 13 a 15. 

13. Considerando o argumento abaixo, 

contrário à ideia de que os castigos 

são uma forma eficaz de educar 

crianças, é correto concluir que, na 

cadeia argumentativa da qual faz 

parte, esse argumento tem valor 

retórico considerável na medida em 

que combate diretamente o 

argumento daqueles que são 

contrários ao uso dos castigos como 

recurso educativo.  

O argumento em discussão já é, de 

saída, inválido! A pessoa que o 

defende não tem conhecimento de 

causa para opinar sobre a melhor 

maneira de educar uma criança. 

Como considerar o ponto de vista de 

uma pessoa que nunca teve filhos? 

Reitero: o argumento em discussão 

não é válido! 

 

14. Na linguagem cotidiana, as 

condições de verdade de Fulano 

tomou suco e saiu são diferentes das 

de Fulano saiu e tomou suco. 

 

15. O pleno entendimento da frase 

Cicrano estava escrevendo uma 

carta envolve a identificação das 

seguintes informações pressupostas: 

a de que Cicrano tinha dado início à 

tarefa de escrever uma carta e a de 

que ele conseguiu concluir a escrita 

dessa carta. 

Em uma festa com 15 convidados, foram 

servidos 30 bombons: 10 de morango, 10 

de cereja e 10 de pistache. Ao final da 

festa, não sobrou nenhum bombom e 

•   quem comeu bombom de morango 

comeu também bombom de pistache; 

•   quem comeu dois ou mais bombons de 

pistache comeu também bombom de 

cereja; 

•   quem comeu bombom de cereja não 

comeu de morango. 

Com base nessa situação hipotética, 

julgue os itens 16 e 17. 

16. É possível que um mesmo convidado 

tenha comido todos os 10 bombons 

de pistache. 

 

17. Quem comeu bombom de morango 

comeu somente um bombom de 

pistache. 

Na zona rural de um município, 50% dos 

agricultores cultivam soja; 30%, arroz; 

40%, milho; e 10% não cultivam nenhum 

desses grãos. Os agricultores que 

produzem milho não cultivam arroz e 15% 

deles cultivam milho e soja. 

Considerando essa situação, julgue o 

item que se segue. 

18. Em exatamente 30% das 

propriedades, cultiva-se apenas 

milho. 
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Considere que as seguintes proposições 

sejam verdadeiras. 

• Quando chove, Maria não vai ao 

cinema. 

• Quando Cláudio fica em casa, Maria vai 

ao cinema. 

• Quando Cláudio sai de casa, não faz 

frio. 

• Quando Fernando está estudando, não 

chove. 

• Durante a noite, faz frio. 

Tendo como referência as proposições 

apresentadas, julgue os itens 19 e 20. 

19. Se Maria foi ao cinema, então 

Fernando estava estudando. 

 

20. Durante a noite, não chove. 

Um estudante de direito, com o objetivo 

de sistematizar o seu estudo, criou sua 

própria legenda, na qual identificava, 

por letras, algumas afirmações 

relevantes quanto à disciplina estudada e 

as vinculava por meio de sentenças 

(proposições). No seu vocabulário 

particular constava, por exemplo: 

P: Cometeu o crime A. 

Q: Cometeu o crime B. 

R: Será punido, obrigatoriamente, com a 

pena de reclusão no regime fechado. 

S: Poderá optar pelo pagamento de 

fiança. 

         Ao revisar seus escritos, o 

estudante, apesar de não recordar qual 

era o crime B, lembrou que ele era 

inafiançável. 

Tendo como referência essa situação 

hipotética, julgue o item que se segue. 

21. A sentença (P→Q)↔((~Q)→(~P)) 

será sempre verdadeira, 

independentemente das valorações 

de P e Q como verdadeiras ou falsas. 

 

22. A sentença P→S é verdadeira. 

 

23. A sentença Q→R é falsa. 

 

24. Caso as proposições R e S se refiram 

à mesma pessoa e a um único crime, 

então, independentemente das 

valorações de R e S como 

verdadeiras ou falsas, a proposição R 

∧ S → Q será sempre falsa. 

 

25. A proposição “Caso tenha cometido 

os crimes A e B, não será 

necessariamente encarcerado nem 

poderá pagar fiança” pode ser 

corretamente simbolizada na forma 

(P∧Q)→((~R)∨(~S)). 

Quatro candidatos a uma vaga de 

emprego em uma agência de detetives 

deverão passar por um teste de 

raciocínio lógico, que consiste em entrar 

em uma sala e descobrir em qual das duas 

pastas sobre a mesa, uma vermelha e 

outra verde, estão seus respectivos 

contratos de trabalho — os quatro 

contratos estão em uma mesma pasta. 

Cada um deles poderá fazer uma única 

pergunta a um de seus dois possíveis 

futuros chefes: um responderá sempre 

com a verdade e o outro sempre mentirá. 

Os candidatos não sabem, todavia, qual 

dos dois chefes falará a verdade e qual 

mentirá.   

      O candidato 1 perguntou a um dos 

chefes em qual pasta estava o seu 

contrato; ouviu a resposta e saiu. O 

candidato 2 fez a mesma pergunta do 



 

www.acasadosimulado.com.br 

6       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 39/360 

primeiro candidato só que, casualmente, 

escolheu o outro chefe, ouviu a resposta 

e se retirou. O candidato 3 entrou na 

sala, pegou uma das pastas nas mãos e 

perguntou a um dos chefes: 

      — O seu amigo me diria que nesta 

pasta se encontra o meu contrato? 

      Ouviu a resposta e saiu. Entrou o 

último candidato e, com o dedo apontado 

para um dos chefes, perguntou ao outro: 

      — Em que pasta ele diria que está o 

meu contrato? 

      — “Na verde”, foi a resposta que ele 

obteve. 

Com base nessa situação hipotética, 

julgue os itens 26 a 30. 

26. Se os candidatos 1 e 2 seguirem 

fielmente as respostas que ouviram, 

somente um deles terá a chance de 

ser contratado. 

 

27. É correto inferir que o chefe que 

respondeu ao candidato 1 falava a 

verdade e que o outro mentia. 

 

28. A partir das perguntas feitas pelos 

candidatos 1 e 2, é impossível que 

eles tenham certeza de onde 

estejam os seus contratos. 

 

29. A partir das perguntas feitas pelos 

quatro candidatos e das respostas 

obtidas, é correto afirmar que os 

contratos estão na pasta vermelha. 

  

30. Considere que a pasta que o 

candidato 3 tenha segurado quando 

entrou na sala seja aquela que 

continha os contratos. Nesse caso, a 

resposta do chefe a quem ele dirigiu 

a pergunta será “Sim”. 
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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  
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27  

28  

29  

30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 E  

02 C 

03 E 

04 C 

05 E 

06 C 

07 C 

08 C 

09 E 

10 E 

11 C 

12 C 

13 E 

14 C 

15 E 

16 E 

17 C 

18 E 

19 E 
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20 C 

21 C 

22 E 

23 E 

24 E 

25 E 

26 C 

27 E 

28 C 

29 C 

30 E 
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