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SIMULADO – 93/360 

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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P1: Se os professores desenvolvem 

trabalhos que levem os estudantes a 

definir os problemas a serem resolvidos e 

não apenas a resolvê-los, então os 

estudantes desenvolvem habilidades 

relacionadas à criatividade.  

P2: Se os professores propiciam um 

ambiente de estudos no qual os 

estudantes não tenham medo de errar, 

eles tendem a ser mais ousados e a 

considerar o erro como uma etapa da 

aprendizagem.  

P3: Estudantes que tendem a ser mais 

ousados e que consideram o erro como 

uma etapa da aprendizagem 

desenvolvem habilidades relacionadas à 

criatividade.  

P4: Se os professores desenvolvem 

trabalhos que levem os estudantes a 

definir os problemas a serem resolvidos e 

não apenas a resolvê-los, ou propiciam 

um ambiente de estudos no qual os 

estudantes não tenham medo de errar, 

então os estudantes desenvolvem 

habilidades relacionadas à criatividade. 

Considerando as proposições de P1 a P4 

enunciadas acima, julgue os próximos 

itens. 

1. A proposição P2 é equivalente à 

proposição “Se os estudantes não 

tendem a ser mais ousados ou não 

tendem a considerar o erro como 

uma etapa da aprendizagem, então 

os professores não propiciam um 

ambiente de estudos no qual os 

estudantes não tenham medo de 

errar”. 

 

2. A proposição P3 pode ser 

corretamente expressa por “Se os 

estudantes tendem a ser mais 

ousados e a considerar o erro como 

uma etapa da aprendizagem, então 

eles desenvolvem habilidades 

relacionadas à criatividade”. 

 

3. Um argumento em que as 

proposições P1, P2 e P3 sejam as 

premissas e P4, a conclusão será um 

argumento válido. 

 

4. A negação da proposição “Os 

estudantes tendem a ser mais 

ousados e a considerar o erro como 

uma etapa da aprendizagem” pode 

ser expressa por “Os estudantes 

tendem a ser menos ousados e a não 

considerar o erro como uma etapa da 

aprendizagem”. 

 

5. Se a proposição “Os estudantes 

tendem a ser mais ousados” for 

verdadeira, então a proposição P2 

também será verdadeira, 

independentemente dos valores 

lógicos das demais proposições que a 

compõem. 

Considere os seguintes conjuntos: X = 

estudantes da UnB; A = estudantes da UnB 

que tendem a ser mais ousados; B = 

estudantes da UnB que consideram o erro 

como uma etapa da aprendizagem; D = 

estudantes da UnB que desenvolvem 

habilidades relacionadas à criatividade. 

Nessa situação, se Y⊂X, indique por 

CX(Y) o complemento de Y em X. Com 

relação a esses conjuntos, julgue os itens 

abaixo. 

6. O conjunto dos estudantes da UnB 

para os quais a proposição “Os 

estudantes tendem a ser mais 

ousados e consideram o erro como 

uma etapa da aprendizagem” seja 

falsa é igual a CX(A)∩CX(B). 
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7. Se A⊂B, então todo estudante da 

UnB que tende a ser mais ousado 

considera o erro como uma etapa da 

aprendizagem. 

 

8. O conjunto dos estudantes da UnB 

para os quais a proposição “Se os 

estudantes consideram o erro como 

uma etapa da aprendizagem, então 

eles desenvolvem habilidades 

relacionadas à criatividade” seja 

verdadeira é igual a 

D∪[CX(B)∩CX(D)]. 

O governo federal identificou que é 

fundamental para o crescimento 

econômico do país a construção de 

ferrovia ligando determinada região 

produtora de grãos ao porto mais 

próximo. Os estudos de demanda 

mostraram que o empreendimento não é 

viável economicamente para o setor 

privado, razão por que o governo decidiu 

adotar medidas para incentivar o setor 

privado a investir na construção e 

operação da ferrovia. Nas reuniões para 

a escolha da melhor forma de incentivar 

o setor privado, dois argumentos que se 

destacaram são apresentados a seguir. 

Argumento 1: 

P1: O governo quer que a ferrovia seja 

construída, há necessidade de volumosos 

investimentos iniciais na construção e 

não haverá demanda suficiente por sua 

utilização nos primeiros anos de 

operação. 

P2: Como há necessidade de volumosos 

investimentos iniciais para a construção 

da ferrovia e não haverá demanda 

suficiente por sua utilização nos 

primeiros anos de operação, a taxa 

interna de retorno do negócio será baixa. 

P3: Se a taxa interna de retorno do 

negócio for baixa, os empresários não 

terão interesse em investir seus recursos 

próprios na construção e operação da 

ferrovia. 

P4: Se o governo quer que a ferrovia seja 

construída e se os empresários não 

tiverem interesse em investir seus 

recursos próprios na construção e 

operação, o governo deverá construí-la 

com recursos da União e conceder a 

operação à iniciativa privada. 

C1: Logo, o governo deverá construir a 

ferrovia com recursos da União e 

conceder a operação à iniciativa privada. 

Argumento 2: 

Q1: O governo federal constrói a ferrovia 

com recursos da União ou toma 

emprestados 70% dos recursos 

necessários à construção da ferrovia, via 

Tesouro Direto, pagando juros à taxa 

SELIC de 9% a.a., e empresta ao 

empresário, via banco público de 

desenvolvimento, à taxa subsidiada de 

3% a.a. 

Q2: Se o governo constrói a ferrovia com 

recursos da União, remunera o capital do 

construtor segundo sua taxa mínima de 

atratividade, que é de 16% a.a. 

Q3: É menos oneroso para o governo 

tomar emprestado via Tesouro Direto, 

pagando juros à taxa SELIC de 9% a.a. e 

financiar a construção à taxa subsidiada 

de 3% a.a, do que remunerar o capital do 

construtor segundo sua taxa mínima de 

atratividade, de 16% a.a. 

Q4: Se o governo empresta para o 

empresário 70% dos recursos necessários 

à construção da ferrovia, à taxa 

subsidiada de 3% a.a., então a taxa 

interna de retorno do acionista no 
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negócio supera sua taxa mínima de 

atratividade. 

Q5: Se a taxa interna de retorno do 

acionista no negócio supera sua taxa 

mínima de atratividade, então o 

empresário tem interesse em investir 

seus recursos próprios em parte da 

construção e na operação da ferrovia. 

C2: Logo, se é menos oneroso para o 

governo tomar emprestado via Tesouro 

Direto, pagando juros à taxa SELIC de 9% 

a.a. e financiar à taxa subsidiada de 3% 

a.a., do que remunerar o capital do 

construtor segundo sua taxa mínima de 

atratividade, de 16% a.a., então o 

governo toma emprestados 70% dos 

recursos necessários à construção da 

ferrovia, via Tesouro Direto, pagando 

juros à taxa SELIC de 9% a.a., empresta 

ao empresário, via banco público de 

desenvolvimento, à taxa subsidiada de 

3% a.a., e o empresário terá 

interesse em investir seus recursos 

próprios em parte da construçãoe na 

operação da ferrovia. 

Com referência aos argumentos 

hipotéticos apresentados, julgue os itens 

seguintes, relativo à lógica sentencial. 

9. Se o argumento 2 for válido, então a 

proposição Q3 será verdadeira. 

 

10. O argumento 2 é não válido. 

 

11. Se a proposição P4 for verdadeira, 

então o governo deverá conceder a 

operação da ferrovia à iniciativa 

privada. 

 

12. A negação da proposição P1 estará 

corretamente expressa por “O 

governo não quer que a ferrovia seja 

construída, não há necessidade de 

volumosos investimentos iniciais na 

construção ou haverá demanda 

suficiente por sua utilização nos 

primeiros anos de operação”. 

 

13. A proposição P2 é logicamente 

equivalente a “Se há necessidade de 

volumosos investimentos iniciais 

para a construção da ferrovia e não 

haverá demanda suficiente por sua 

utilização nos primeiros anos de 

operação, então a taxa interna de 

retorno do negócio será baixa”. 

A numeração das notas de papel-moeda 

de determinado país é constituída por 

duas das 26 letras do alfabeto da língua 

portuguesa, com ou sem repetição, 

seguidas de um numeral com 9 algarismos 

arábicos, de 0 a 9, com ou sem repetição. 

Julgue os próximos itens, relativos a esse 

sistema de numeração.  

14. Considere que, até o ano 2000, as 

notas de papel-moeda desse país 

fossem retangulares e medissem 14 

cm × 6,5 cm e que, a partir de 2001, 

essas notas tivessem passado a medir 

12,8 cm × 6,5 cm, mas tivessem 

mantido a forma retangular. Nesse 

caso, com o papel-moeda gasto para 

se fabricar 10 notas de acordo com 

as medidas adotadas antes de 2000 é 

possível fabricar 11 notas conforme 

as medidas determinadas após 2001. 

 

15. Existem mais de 700 formas 

diferentes de se escolher as duas 

letras que iniciarão a numeração de 

uma nota. 

 

16. Considere o conjunto das notas 

numeradas da forma #A12345678&, 

em que # representa uma letra do 

alfabeto e &, um algarismo. Nessa 

situação, retirando-se, 
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aleatoriamente, uma nota desse 

conjunto, a probabilidade de # ser 

uma vogal e de & ser um algarismo 

menor que 4 é inferior a 1/10. 

 

17. Considere que o valor de 

determinada nota desse país seja 

equivalente a R$ 2,00. Nesse caso, o 

valor de todas essas notas em que a 

numeração contém pelo menos uma 

vogal é superior a 4 trilhões de reais. 

Considere que as seguintes proposições 

sejam verdadeiras.  

I Se o dólar subir, as exportações 

aumentarão ou as importações 

diminuirão.  

II Se as exportações aumentarem e as 

importações diminuírem, a inflação 

aumentará.  

III Se o BACEN aumentar a taxa de juros, 

a inflação diminuirá.  

Com base apenas nessas proposições, 

julgue os itens a seguir. 

18. Se o BACEN aumentar a taxa de 

juros, então as exportações não 

aumentarão ou as importações não 

diminuirão. 

 

19. Se o dólar subir, então a inflação 

diminuirá. 

 

20. Suponha que o aumento da taxa de 

juros diminua o consumo, e o 

decréscimo do consumo diminua as 

importações. Nessa situação, é 

possível que juros e exportações 

aumentem na mesma época. 

Ao comentar a respeito da instabilidade 

cambial de determinado país, um 

jornalista fez a seguinte colocação: “Ou 

cai o ministro da Fazenda, ou cai o 

dólar”. Acerca desse comentário, que 

constitui uma disjunção exclusiva, julgue 

os itens seguintes. 

21. A negação da colocação do jornalista 

é equivalente a “Cai o ministro da 

Fazenda se, e somente se, cai o 

dólar”. 

 

22. A proposição do jornalista é 

equivalente a “Se não cai o ministro 

da Fazenda, então cai o dólar”. 

 

23. Caso o ministro da Fazenda 

permaneça no cargo e a cotação do 

dólar mantenha sua trajetória de 

alta, a proposição do jornalista será 

verdadeira. 

Uma pesquisa realizada com um grupo de 

35 técnicos do MPU a respeito da 

atividade I - planejamento estratégico 

institucional - e da atividade II - realizar 

estudos, pesquisas e levantamento de 

dados - revelou que 29 gostam da 

atividade I e 28 gostam da atividade II. 

Com base nessas informações, julgue os 

itens que se seguem. 

24. A quantidade máxima de técnicos 

desse grupo que não gosta de 

nenhuma das duas atividades é 

inferior a 7. 

 

25. Se 4 técnicos desse grupo não 

gostam de nenhuma das atividades 

citadas, então mais de 25 técnicos 

gostam das duas atividades. 

 

26. Infere-se dos dados que a 

quantidade mínima de técnicos 

desse grupo que gostam das duas 

atividades é superior a 20. 

Com base na proposição P: “Precisando 

de ajuda, o filho recorre ao pai”, julgue 
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os próximos itens, relativos à lógica 

proposicional. 

27. Se as proposições “O filho não 

precisa de ajuda” e “O filho recorre 

ao pai” forem verdadeiras, então a 

proposição P será falsa. 

 

28. A negação da proposição P estará 

corretamente expressa por “Não 

precisando de ajuda, o filho não 

recorre ao pai”. 

 

29. A proposição P estará corretamente 

expressa por “Se precisa de ajuda, o 

filho recorre ao pai”. 

 

30. A proposição “O filho não precisa de 

ajuda ou recorre ao pai” e a 

proposição P são equivalentes. 
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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 C  

02 C 

03 C 

04 E 

05 E 

06 E 

07 C 

08 C 

09 C 

10 C 

11 E 

12 C 

13 C 

14 E 

15 E 

16 C 

17 E 

18 C 

19 E 

20 E 

21 C 

22 E 

23 E 

24 C 

25 C 

26 C 

27 E 

28 E 

29 C 

30 C 
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