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SIMULADO – 123/360 

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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A prova objetiva de um concurso público 

é formada de itens para julgamento.O 

candidato deverá julgar cada um deles e 

marcar na folha de respostas, para cada 

item, o campo indicado com a letra C se 

julgar que o item é CERTO, ou o campo 

indicado com a letra E, se julgar que o 

item é ERRADO.Nenhum item poderá ficar 

sem marcação nem poderá haver dupla 

marcação, C e E.Em cada item, o 

candidato receberá pontuação positiva 

se acertar a resposta, isto é, se sua 

marcação, C ou E, coincidir com o 

gabarito divulgado pela organização do 

concurso.Nos cinco itens que avaliavam 

conhecimentos de matemática, um 

candidato fez suas marcações de forma 

aleatória. Nesse caso, a probabilidade de 

esse candidato. 

1. acertar exatamente três desses 

cinco itens é inferior à probabilidade 

de acertar exatamente dois deles. 

 

2. acertar exatamente três desses itens 

de matemática é inferior a 1/3. 

Com relação às proposições lógicas, 

julgue os próximos itens. 

3. A proposição “A escola não prepara 

com eficácia o jovem para a vida, 

pois o ensino profissionalizante não 

faz parte do currículo da grande 

maioria dos centros de ensino” 

estaria corretamente representada 

por P -> Q, em que P e Q fossem 

proposições lógicas 

convenientemente escolhidas. 

 

4. A expressão “Como não se indignar, 

assistindo todos os dias a atos de 

violência fortuitos estampados em 

todos os meios de comunicação do 

Brasil e do mundo?” é uma 

proposição lógica que pode ser 

representada por P -> Q , em que P 

e Q são proposições lógicas 

convenientemente escolhidas. 

 

5. A frase “O ser humano precisa se 

sentir apreciado, valorizado para 

crescer com saúde física, emocional 

e psíquica” é uma proposição lógica 

simples. 

 

6. Se um dos participantes do 

tratamento sentiu náuseas, tontura 

e sonolência, então ele, 

necessariamente, participou do 

tratamento 1. 

 

7. Considere que o estudo só seja 

válido se cada participante tiver 

pelo menos um ascendente, até o 

terceiro grau, com a mesma doença 

estudada. Considere, ainda, que, 

após a realização do estudo, tenha 

sido descoberto que um dos 

participantes do estudo tinha pelo 

menos um ascendente até o terceiro 

grau sem a doença estudada. Nesse 

caso, essas informações seriam 

suficientes para inviabilizar o 

estudo. 
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8. Se um dos participantes do 

tratamento seguiu corretamente as 

recomendações médicas e não 

sentiu sonolência nem tontura, 

então ele participou do tratamento 

2. 

 

9. Se dois indivíduos forem escolhidos 

aleatoriamente entre os quarenta 

participantes dos tratamentos, 

então a probabilidade de pelo menos 

um deles ter tomado o medicamento 

Y será superior a 0,71. 

Para revestir uma parede com azulejos 

retangulares foram considerados 

azulejos dos tipos A, B e C. A figura 

abaixo mostra como os azulejos serão 

assentados em filas na parede e as 

medidas dos tipos de azulejos 

considerados para utilização nessa 

tarefa. 

Os azulejos serão assentados com a 

largura na direção vertical e o 

comprimento na direção horizontal.As 

medidas da largura e do comprimento de 

cada azulejo são dadas em u.d.= unidade 

de comprimento.Se forem empregados 

somente azulejos do tipo A, serão 

necessárias, exatamente,12 filas de 10 

azulejos em cada fila para revestir a 

parede. Com base nessas informações,e 

desprezando os espaços entre os azulejos 

(juntas), julgue os   itens   seguinte. 

 

10. É possível revestir a parede em 

questão utilizando 120 azulejos do 

tipo B e 120 azulejos do tipo C. 

 

11. Se forem utilizados somente 

azulejos do tipo B, serão necessárias 

24 filas de 15 azulejos em cada fila 

para revestir a parede. 

Nos termos do Edital n.º 9/2012 – 

DGP/DPF, de 10/6/2012, do concurso 

público para provimento de vagas no 

cargo de escrivão de polícia federal, cada 

candidato será submetido, durante todo 

o período de realização do concurso, a 

uma investigação social que visa avaliar 

o procedimento irrepreensível e a 

idoneidade moral inatacável dos 

candidatos. O item 19.1 do edital prevê 

que a nomeação do candidato ao cargo 

fica condicionada à não eliminação na 

investigação social e ao atendimento a 

outros requisitos. Com base nessas 

informações, e considerando que Pedro 

Henrique seja um dos candidatos, julgue 

os itens seguintes. 

12. A negação da proposição “Se Pedro 

Henrique não foi eliminado na 

investigação social, então ele será 

nomeado para o cargo” estará 

corretamente enunciada da seguinte 

forma: “Se Pedro Henrique foi 

eliminado na investigação social, 

então ele não será nomeado para o 

cargo”. 

 

13. A negação da proposição “Pedro 

Henrique não será eliminado na 

investigação social e ele atende aos 

outros requisitos” estará 

corretamente redigida da seguinte 

forma: “Pedro Henrique será 

eliminado na investigação social e 

ele não atende a algum dos outros 

requisitos”. 
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Dos 5.000 candidatos inscritos para 

determinado cargo, 800 foram 

eliminados pelos procedimentos de 

investigação social; 4.500 foram 

desclassificados na primeira etapa; 50 

foram reprovados no curso de 

formação(segunda etapa), apesar de não 

serem eliminados na investigação 

social;350 foram nomeados; todos os 

classificados na primeira etapa e não 

eliminados na investigação social até o 

momento da matrícula no curso de 

formação foram convocados para a 

segunda etapa; todos os aprovados no 

curso de formação e não eliminados na 

investigação social foram nomeados. 

Tendo como referência esses dados 

hipotéticos, julgue os itens a seguir. 

14. Infere-se das informações 

apresentadas que 50 candidatos 

foram reprovados no curso de 

formação e também eliminados no 

processo de investigação social. 

 

15. Se um candidato inscrito para o 

referido cargo for selecionado ao 

acaso, então a probabilidade de ele 

ter sido eliminado no processo de 

investigação social será inferior a 

20%. 

 

16. Menos de 130 candidatos foram 

classificados na primeira etapa e 

eliminados na investigação social. 

O casal Cássio e Cássia tem as seguintes 

peculiaridades: tudo o que Cássio diz às 

quartas, quintas e sextas-feiras é 

mentira, sendo verdade o que é dito por 

ele nos outros dias da semana; tudo o que 

Cássia diz aos domingos, segundas e 

terças-feiras é mentira, sendo verdade o 

que é dito por ela nos outros dias da 

semana. A respeito das peculiaridades 

desse casal, julgue os itens subsecutivos. 

17. Se, em certo dia, ambos disserem 

“Amanhã é meu dia de mentir”, 

então essa afirmação terá sido feita 

em uma terça-feira. 

 

18. Na terça-feira, Cássia disse que iria 

ao supermercado no sábado e na 

quarta-feira, que compraria arroz no 

sábado. Nesse caso, a proposição “Se 

Cássia for ao supermercado no 

sábado, então comprará arroz” é 

verdadeira. 

 

19. Se, em uma sexta-feira, Cássio disser 

a Cássia: “Se eu te amasse, eu não 

iria embora”, será correto concluir 

que Cássio não ama Cássia. 

Determinada construtora emprega 200 

empregados na construção de cisternas 

em cidades assoladas por seca 

prolongada. Esses empregados, 

trabalhando 8 horas por dia, durante 3 

dias, constroem 60 cisternas. Com base 

nessas informações e considerando que 

todos os empregados sejam igualmente 

eficientes, julgue os itens que seguem.  

20. Se todos os empregados trabalharem 

6 horas por dia durante 8 dias, 

então, nesse período, eles 

construirão menos de 110 cisternas. 

 

21. Se todos os empregados trabalharem 

12 horas por dia durante 2 dias, 

então eles construirão, nesse 

período, mais de 55 cisternas. 

 

22. Se, do início do ano até o presente 

momento, 800 cisternas tiverem sido 

construídas, e isso corresponder a 

16% do total previsto para o ano, 

então, para se atingir a meta do ano, 

será necessário construir mais 4.200 

novas cisternas. 
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23. Considere que, de 1.250 cisternas 

construídas, 8% delas tiveram de ser 

refeitas por apresentarem defeitos 

de várias naturezas. Considere, 

ainda, que, das cisternas que 

apresentaram defeitos, 15% foram 

refeitas por terem apresentado 

vazamentos. Em face dessa situação, 

é correto afirmar que, das 1.250 

cisternas construídas, menos de 1,3% 

delas foram refeitas por 

apresentarem vazamentos. 

 

24. Se os empregados trabalharem 8 

horas por dia durante 7 dias, eles 

construirão, nesse período, mais de 

145 cisternas. 

 

25. Se todos os empregados trabalharem 

10 horas por dia durante 3 dias, eles 

construirão, nesse período, mais de 

70 cisternas. 

— Mário, você não vai tirar férias este 

ano de novo? Você trabalha demais! 

— Ah, João, aquele que trabalha com o 

que gosta está sempre de férias. 

Considerando o diálogo acima, julgue os 

itens seguinte, tendo como referência a 

declaração de Mário. 

26. A negação da declaração de Mário 

pode ser corretamente expressa 

pela seguinte proposição: “Aquele 

que não trabalha com o que não 

gosta não está sempre de férias”. 

 

27. A declaração de Mário é equivalente 

a “Se o indivíduo trabalhar com o 

que gosta, então ele estará sempre 

de férias”. 

 

28. A proposição “Enquanto trabalhar 

com o que gosta, o indivíduo estará 

de férias” é uma forma equivalente 

à declaração de Mário. 

 

29. “Se o indivíduo estiver sempre de 

férias, então ele trabalha com o que 

gosta” é uma proposição equivalente 

à declaração de Mário. 

 

30. Se as proposições “João trabalha 

com o que gosta” e “João não está 

sempre de férias” forem 

verdadeiras, então a declaração de 

Mário, quando aplicada a João, será 

falsa. 
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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 C 

06 E 

07 E 

08 C 

09 C 

10 C 

11 C 

12 E 

13 E 

14 E 

15 C 

16 C 

17 C 

18 C 

19 E 

20 E 

21 C 

22 C 

23 C 

24 E 

25 C 

26 E 

27 C 

28 C 

29 E 

30 C 
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