
 

www.acasadosimulado.com.br 

1       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 105/360 



 

www.acasadosimulado.com.br 

2       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 105/360 

 

SIMULADO – 105/360 

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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Considere que um argumento seja 

formado pelas seguintes proposições: 

• P1 A sociedade é um coletivo de pessoas 

cujo discernimento entre o bem e o mal 

depende de suas crenças, convicções e 

tradições.  

• P2 As pessoas têm o direito ao livre 

pensar e à liberdade de expressão.  

• P3 A sociedade tem paz quando a 

tolerância é a regra precípua do convívio 

entre os diversos grupos que a compõem. 

• P4 Novas leis, com penas mais rígidas, 

devem ser incluídas no Código Penal, e 

deve ser estimulada uma atuação 

repressora e preventiva dos sistemas 

judicial e policial contra todo ato de 

intolerância.  

Com base nessas proposições, julgue os 

itens subsecutivo. 

1. O argumento em que as proposições 

de P1 a P3 são as premissas e P4 é a 

conclusão é um argumento lógico 

válido. 

 

2. A proposição “Deve ser estimulada 

uma atuação repressora e preventiva 

dos sistemas judicial e policial 

contra todo ato de intolerância” é 

uma proposição composta. 

 

3. A P2 ― As pessoas têm o direito ao 

livre pensar e à liberdade de 

expressão ― é uma proposição lógica 

simples. 

 

Com base na tabela apresentada acima, 

referente ao início da construção da 

tabela-verdade da proposição S, 

composta de P, Q e R, que são 

proposições lógicas simples, julgue o item 

a seguir. 

4. Se S = Q↔(P ∨R), a coluna 

correspondente à proposição S, 

depois de preenchida a tabela-

verdade, mostrará, de cima para 

baixo e nesta mesma ordem, os 

seguintes elementos: V, F, F, F, V, 

V, F, V. 

 

5. Se S = (P→Q)∧(P→R), a coluna 

correspondente à proposição S, na 

tabela acima, conterá, de cima para 

baixo e na ordem em que aparecem, 

os seguintes elementos: V, F, F, F, V, 

V, V, V. 

Para a tramitação de processos 

protocolados, determinado tribunal 

adota a metodologia apresentada a 

seguir:  

•   todos os processos referentes apenas 

à administração pública são 

encaminhados à seção A;  

•   todos os processos referentes apenas 

a entidades privadas são encaminhados à 

seção B;  

•   todos os processos que envolvem 

administração pública e privada são 

encaminhados à seção C e, após análise, 

são encaminhados à seção A ou B;  
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•   todos os processos que chegam à seção 

A, provenientes de C, são, 

posteriormente, encaminhados para B, e 

todos os processos que chegam à seção B, 

provenientes de C, são posteriormente 

encaminhados para A.  

•   todos os processos que chegam à seção 

A, que não sejam provenientes 

diretamente da seção C, são analisados 

por Francisco;  

•   todos os processos que chegam à seção 

B, que não são provenientes diretamente 

da seção C, são analisados por Rute ou 

Mateus;  

•   Francisco, Rute e Mateus analisam 

apenas processos que não sejam 

provenientes diretamente da seçãoC.  

Com base nessas informações, julgue os 

itens subsequente. 

6. Um processo que for enviado da 

seção C para a seção B será 

necessariamente analisado por 

Francisco. 

 

7. Se, de sete processos que chegarem 

à seção B, apenas dois deles forem 

encaminhados diretamente pela 

seção C, então a quantidade de 

formas distintas de escolha do 

servidor (Francisco, Mateus ou Rute) 

que analisará esses processos será 

superior a 15. 

 

8. Considerando que, em determinado 

dia, foram protocolados 50 

processos, dos quais, 28 faziam 

referência à administração pública e 

40, a entidades privadas, então, 

nesse dia, a quantidade de processos 

que faziam referência 

exclusivamente à administração 

pública foi superior a 12. 

 

9. Nenhum dos processos analisados 

por Francisco se refere 

exclusivamente a entidades 

privadas. 

 

10. Caso dois processos sejam 

aleatoriamente selecionados de uma 

lista que contenha 10 processos 

relativos exclusivamente à 

administração pública, 10 relativos 

exclusivamente a entidades privadas 

e 20 relativos aos dois setores, a 

probabilidade de esses dois 

processos se referir exclusivamente 

ao setor público será igual a 3/52. 

 

A tabela acima corresponde ao início da 

construção da tabela-verdade da 

proposição S, composta das proposições 

simples P, Q e R. Julgue os itens seguintes 

a respeito da tabela-verdade de S. 

11. Se S = (P→Q)∧R, então, na última 

coluna da tabela-verdade de S, 

aparecerão, de cima para baixo e na 

ordem em que aparecem, os 

seguintes elementos: V, F, V, V, F, 

V, F e V. 

 

12. Se S = (P∧Q)∨(P∧R), então a última 

coluna da tabela-verdade de S 

conterá, de cima para baixo e na 

ordem em que aparecem, os 
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seguintes elementos: V, F, V, V, F, 

V, F e F. 

 

Uma pessoa guardou em seu bolso duas 

notas de R$ 100, três notas de R$ 50 e 

quatro notas de R$ 20. Essa pessoa 

deseja retirar do bolso, de forma 

aleatória, sem olhar para dentro do 

bolso, pelo menos uma nota de cada 

valor.  

Considerando essa situação, julgue o 

item a seguir. 

13. Para que ao menos uma nota de cada 

valor seja retirada do bolso, a pessoa 

deverá retirar, pelo menos, oito 

notas. 

Considerando que, P, Q e R são proposições 

conhecidas, julgue os próximos itens. 

14. A proposição [(P ∧ Q) → R] ∨ R é uma 

tautologia, ou seja, essa proposição 

é sempre verdadeira 

independentemente dos valores 

lógicos de P, Q e R. 

 

15. A Proposição ¬[(P → Q) ∨ Q] é 

equivalente à proposição P ∧ (¬Q), 

em que ¬P é a negação de P. 

 

A tabela acima apresenta o resultado de 

uma pesquisa, da qual participaram 

1.000 pessoas, a respeito do uso de meios 

de transporte na locomoção entre as 

cidades brasileiras. Com base nessa 

tabela, julgue os itens seguintes.  

16. No máximo, 50 pessoas entre as 

pesquisadas não utilizam nenhum 

dos dois meios de transporte em suas 

viagens. 

 

17. No mínimo, 650 pessoas, entre as 

pesquisadas, utilizam os dois meios 

de transporte em suas viagens. 

 

18. A probabilidade de uma pessoa 

selecionada ao acaso entre as 

participantes da pesquisa não 

utilizar o avião em sua locomoção 

entre as cidades brasileiras é de 15% 

Em um torneio de futebol que será 

disputado por N times, cada time jogará 

exatamente uma vez contra cada um dos 

outros times, e o sistema de pontuação 

será o seguinte: o vencedor da partida 

receberá três pontos, o perdedor não 

receberá nenhum ponto e, em caso de 

empate, cada um dos times que 

disputarem a partida receberá um ponto. 

Com base nessa situação hipotética, 

julgue os itens a seguir. 

19. Se N = 4 e, após o encerramento do 

torneiro, a pontuação do time A for 

5 pontos, as de B e de C forem 3 

pontos cada e a D for 2 pontos, então 

o time A terá vencido o time D. 

 

20. Se N = 12, então o número de jogos 

desse torneio será superior a 100. 

Em determinado estabelecimento 

penitenciário, todos os detentos 

considerados perigosos são revisatados 

diariamente, e todos os detentos que 

cometeram crimes utilizando armas são 

considerados perigosos. 

Com base nessa informação, julgue os 

itens seguintes. 

21. Se um detento cometeu um assalto à 

mão armada, então ele é revistado 

diariamente.  
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22. Somente os detentos perigosos serão 

revistados diariamente. 

 

23. A negação da proposição “Todos os 

detentos considerados perigosos são 

revistados diariamente” é 

equivalente à proposição “Nenhum 

detento perigoso é revistado 

diariamente”. 

 

24. Sabendo-se que um detento não 

cometeu crime estando armado, é 

correto afirmar que, seguramente, 

ele não será revistado. 

 

25. Sabendo-se que um detento é 

considerado perigoso, é correto 

afirmar que ele cometeu crime à 

mão armada. 

A respeito de Fábio, Maria e Pedro, 

servidores de uma mesma organização, 

sabe-se que: 

* um deles é contador; outro, gestor; 

outro, analista; 

* a idade de um deles é 25 anos; a de 

outro, 31 anos; a de outro, 33 anos; 

* Fábio é quem tem 31 anos de idade; e o 

gestor é quem está com 25 anos de idade. 

Com base nessas informações, julgue os 

itens a seguir. 

26. Se a soma da idade de Maria com a 

de Fábio for superior ao dobro da 

idade de Pedro, então, 

necessariamente, Pedro será o 

gestor. 

 

27. Se Pedro for o analista, então Maria 

será a mais jovem dos três 

servidores. 

Uma entrevista foi realizada com 46 

empregados de uma empresa, entre os 

quais 24 eram do sexo masculino e 22, do 

feminino. Com base nessas informações, 

julgue os itens seguintes. 

28. Considerando que os empregados 

entrevistados dessa empresa 

pratiquem tênis ou ciclismo e que, 

na entrevista, tenha sido constatado 

que 30 funcionários gostam de 

praticar tênis e 28 gostam de 

ciclismo, é correto afirmar que a 

quantidade de empregados dessa 

empresa que gostam de praticar 

tênis e ciclismo é maior que 10. 

 

29. Se exatamente 5 entre os 

empregados do sexo masculino 

tiverem idade inferior a 20 anos e se 

2 empregados forem escolhidos ao 

acaso entre os 46 empregados dessa 

empresa, então a probabilidade de 

esses dois empregados escolhidos 

serem do sexo masculino e terem 

idade inferior a 20 anos será maior 

do que 1/100. 

Considerando que uma empresa adquira 

10 desktops e 10 notebooks, todos 

distintos, para distribuí-los entre 20 

empregados — 10 homens e 10 mulheres —

, de modo que cada empregado receba um 

único equipamento, julgue o seguinte 

item. 

30. A quantidade de maneiras distintas 

de se distribuir esses equipamentos 

de forma que os homens recebam 

somente desktops é superior a 2 × 

(9!)² . 
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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 E 

03 C 

04 E 

05 C 

06 C 

07 C 

08 E 

09 C 

10 C 

11 E 

12 E 

13 C 

14 E 

15 C 

16 E 

17 C 

18 C 

19 C 

20 E 

21 C 

22 E 

23 E 

24 E 

25 E 

26 C 

27 C 

28 C 

29 E 

30 C 
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