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SIMULADO – 129/360 

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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Ser síndico não é fácil. Além das 

cobranças de uns e da inadimplência de 

outros, ele está sujeito a passar por 

desonesto. A esse respeito, um ex-síndico 

formulou as seguintes proposições: 

     — Se o síndico troca de carro ou 

reforma seu apartamento, dizem que ele 

usou dinheiro do condomínio em benefício 

próprio. (P1) 

      — Se dizem que o síndico usou 

dinheiro do condomínio em benefício 

próprio, ele fica com fama de desonesto. 

(P2) 

      — Logo, se você quiser manter sua 

fama de honesto, não queira ser síndico. 

(P3) 

Com referência às proposições P1, P2 e 

P3 acima, julgue os itens a seguir. 

1. Considerando que P1 e P2 sejam as 

premissas de um argumento de que 

P3 seja a conclusão, é correto 

afirmar que, do ponto de vista 

lógico, o texto acima constitui um 

argumento válido. 

 

2. A negação da proposição “O síndico 

troca de carro ou reforma seu 

apartamento” pode ser 

corretamente expressa por “O 

síndico não troca de carro nem 

reforma seu apartamento”. 

 

3. A partir das premissas P1 e P2, é 

correto concluir que a proposição 

“Se o síndico ficou com fama de 

desonesto, então ele trocou de 

carro” é verdadeira. 

 

4. Se a proposição “Dizem que o síndico 

usou dinheiro do condomínio em 

benefício próprio” for falsa, então, 

independentemente do valor lógico 

da proposição “O síndico fica com 

fama de desonesto”, a premissa P2 

será verdadeira. 

 

5. A proposição P3 é equivalente a “Se 

você quiser ser síndico, não queira 

manter sua fama de honesto”. 

Em cada um do item a seguir, é 

apresentado um argumento lógico, 

formado por uma ou mais premissas — 

que devem ser consideradas verdadeiras 

— e uma conclusão, a ser julgada CERTA 

ou ERRADA, a partir das premissas. 

6. Irene passou bom tempo olhando 

seus tênis, seus sapatos de salto, sua 

blusa e sua camiseta, tentando 

decidir como iria vestida para uma 

festa. Uma hora depois, seu irmão 

Pedro a viu sair de casa e afirmou 

que ela não foi de tênis e camiseta. 

Conclusão: Irene deixou os tênis e a 

camiseta em casa. 

 

7. As normas bancárias exigem que, 

para tomar empréstimo, o cliente 

apresente comprovante de renda ou 

declaração de imposto de renda. 

Com base nessas normas, 

determinado banco rejeitou a 

solicitação do cliente S em razão de 

a exigência não ter sido cumprida. 

Conclusão: o cliente S não 

apresentou comprovante de renda 

nem declaração de imposto de 

renda. 

 

8. Lúcio visitou três detentos no 

presídio: Mateus, muito religioso, 

que sempre diz a verdade; Juca, 

ressentido, que sempre mente, não 

falando nunca a verdade; e Otávio, 

de poucas convicções, que ora 

mente, ora diz a verdade. Lúcio não 

conhece nenhum desses detentos, 
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mas sabe que um deles será 

libertado amanhã. Em conversa com 

eles, Lúcio ouviu um deles dizer: 

“Amanhã eu saio da cadeia”. Outro 

complementou: “É verdade, amanhã 

ele sai da cadeia”. E o terceiro 

contestou ambos: “Sou eu que 

amanhã saio da cadeia!”. Conclusão: 

quem sairá do presídio amanhã será 

Mateus. 

 

9. Em uma colônia de pescadores, 

sempre que o mar está agitado, os 

pescadores ficam em terra firme. 

Conclusão: se, hoje, o mar está 

calmo, então os pescadores saíram 

para pescar. 

A respeito de probabilidades, julgue o 

item abaixo. 

10. Considere que Roberto juntamente 

com outros 19 funcionários façam o 

registro dos calouros na universidade 

e que, nesse grupo, 5 serão 

escolhidos para trabalhar no turno 

da noite. Para evitar reclamações, a 

escolha será feita por sorteio, 

escolhendo um funcionário de cada 

vez. Nesse caso, a probabilidade de 

Roberto ser o primeiro a ser 

escolhido é igual a 5%. 

No conjunto de todas as frases, as 

proposições encontram-se entre aquelas 

classificadas como declarativas e 

verbais, ou seja, entende-se como 

proposição todo conjunto de palavras ou 

símbolos que exprimam um pensamento 

de sentido completo, para o qual seja 

possível atribuir, como valor lógico, ou a 

verdade ou a falsidade. Assim, as 

proposições transmitem pensamentos, 

isto é, afirmam fatos ou exprimem juízos 

que se formam a respeito de 

determinados entes. Com base nessas 

informações, julgue se o item a seguir é 

proposição.  

11. Que excelente local de trabalho! 

 

12. Marcos não é um político desonesto, 

pois não é um político. 

 

13. Todo governante toma decisões, 

tendo como principal preocupação 

sua conservação no poder. 

 

14. Esta afirmação é falsa. 

 

15. O pior atentado terrorista da história 

ocorreu no dia 11 de setembro de 

2011? 

 

16. Elabore hoje o parecer técnico para 

concessão de direitos relativos ao 

registro da marca. 

Considere que sejam oferecidas, 

semestralmente, 75 vagas para o 

ingresso de discentes em determinado 

curso superior de uma universidade e 

que, no primeiro semestre de 2009, 

tenham ingressado nesse curso 75 

discentes — 25 do sexo masculino e 50 do 

sexo feminino. Com base nessas 

informações, julgue os itens a seguir.  

17. Com relação aos alunos e às alunas 

que ingressaram no curso no 

primeiro semestre de 2009, 

considere a quantidade de alunos 

que moram na cidade onde se 

localiza a universidade é igual à 

metade da quantidade de alunas que 

não moram nessa cidade, e que a 

quantidade das alunas que moram na 

cidade é igual ao triplo da 

quantidade dos alunos que também 

moram na cidade. Nesse caso, é 

correto afirmar que mais de 45% dos 

discentes que ingressaram no curso 



 

www.acasadosimulado.com.br 

5       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 129/360 

no primeiro semestre de 2009 vieram 

de outras cidades. 

 

18. Se dois estudantes forem escolhidos 

aleatoriamente entre os 75, então, a 

probabilidade de os dois serem do 

sexo feminino será superior a 0,5. 

Da herança recebida por uma família, 2/5 

foram entregues à mãe, 1/3 ao pai e o 

restante foi distribuído entre os três 

filhos. Do que coube aos filhos, o mais 

velho recebeu 2/5, o do meio recebeu 1/3 

e o caçula ficou com o restante.  

Considerando as informações acima 

apresentadas, julgue o item seguinte. 

19. Com base na figura abaixo, que 

representa um círculo divido em 8 

partes congruentes, e considerando 

as proposições P: “Cada parte 

hachurada no círculo corresponde a 

uma parte da herança que coube à 

mãe, ao pai ou aos três filhos.” e Q: 

“Os filhos receberam a maior parte 

da herança.”, é correto afirmar que 

a proposição P→Q é falsa. 

 

Julgue os itens que se segue , a respeito 

de estruturas lógicas. 

20. A expressão “Uma revisão dos pisos 

salariais dos professores assegurará 

a revolução na educação básica a 

que a sociedade aspira, pois 

qualquer reforma para melhorar a 

qualidade do ensino deverá passar 

pela valorização do educador” pode 

ser representada pela sentença 

lógica P→Q, em que P e Q sejam 

proposições convenientemente 

escolhidas. 

 

21. A frase “O gaúcho, o mato-grossense 

e o mineiro têm em comum o amor 

pelo seu estado natal” pode ser 

representada logicamente na forma 

P∧Q∧R, em que P, Q e R sejam 

proposições simples 

convenientemente escolhidas. 

 

22. A proposição “A estabilidade 

econômica é dever do Estado e 

consequência do controle rígido da 

inflação” pode ser representada 

pela sentença lógica P→Q, em que P 

e Q sejam proposições simples 

convenientemente escolhidas. 

Nos termos da Lei n.º 8.666/1993, “É 

dispensável a realização de nova 

licitação quando não aparecerem 

interessados em licitação anterior e esta 

não puder ser repetida sem prejuízo para 

a administração”.  

Considerando apenas os aspectos desse 

mandamento atinentes à lógica e que ele 

seja cumprido se, e somente se, a 

proposição nele contida, — proposição P 

— for verdadeira, julgue os itens 

seguintes. 

23. O gestor que dispensar a realização 

de nova licitação pelo simples fato 

de não ter aparecido interessado em 

licitação anterior descumprirá a 

referida lei. 

 

24. A negação da proposição “A licitação 

anterior não pode ser repetida sem 

prejuízo para a administração” está 

corretamente expressa por “A 

licitação anterior somente poderá 
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ser repetida com prejuízo para a 

administração”. 

 

25. A negação da proposição “Não 

apareceram interessados na 

licitação anterior e ela não pode ser 

repetida sem prejuízo para a 

administração” está corretamente 

expressa por “Apareceram 

interessados na licitação anterior ou 

ela pode ser repetida sem prejuízo 

para a administração”. 

 

26. A proposição P é equivalente a “Se 

não apareceram interessados em 

licitação anterior e esta não puder 

ser repetida sem prejuízo para a 

administração, então é dispensável a 

realização de nova licitação”. 

 

27. Supondo-se que a proposição P e as 

proposições “A licitação anterior não 

pode ser repetida sem prejuízo para 

a administração” e “É dispensável a 

realização de nova licitação” sejam 

verdadeiras, é correto concluir que 

também será verdadeira a 

proposição “Não apareceram 

interessados em licitação anterior”. 

Em razão da limitação de recursos 

humanos, a direção de determinada 

unidade do MPU determinou ser 

prioridade analisar os processos em que 

se investiguem crimes contra a 

administração pública que envolvam 

autoridades influentes ou desvio de altos 

valores. A partir dessas informações, 

considerando P = conjunto dos processos 

em análise na unidade, A = processos de 

P que envolvem autoridades influentes, B 

= processos de P que envolvem desvio de 

altos valores, CP(X) = processos de P que 

não estão no conjunto X, e supondo que, 

dos processos de P, 2/3 são de A e 3/5 são 

de B, julgue os itens a seguir. 

28. Selecionando-se ao acaso um 

processo em trâmite na unidade em 

questão, a probabilidade de que ele 

não envolva autoridade influente 

será superior a 30%. 

 

29. O conjunto CP(A)∪CP(B) 

corresponde aos processos da 

unidade que não são prioritários 

para análise. 

 

30. A quantidade de processos com 

prioridade de análise por 

envolverem, simultaneamente, 

autoridades influentes e desvios de 

altos valores é inferior à de 

processos que não são prioritários 

para análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.acasadosimulado.com.br 

7       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 129/360 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.acasadosimulado.com.br 

8       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 129/360 

GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 E  

02 C 

03 E 

04 C 

05 C 

06 E 

07 C 

08 E 

09 E 

10 C 

11 E 

12 C 

13 C 

14 E 

15 E 

16 E 

17 C 

18 E 

19 E 

20 C 

21 E 

22 E 

23 E 

24 E 

25 C 

26 C 

27 E 

28 C 

29 E 

30 E 
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