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SIMULADO – 141/360 

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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Na central de telefonia (call center) de 

determinada empresa, 8 telefonistas, 

com jornada de trabalho de 6 horas, 

atendem a 400 ligações de clientes.  

Sabendo que os telefonistas dessa central 

são igualmente eficientes, julgue o item 

1. Se, em determinado dia, apenas 7 

telefonistas comparecerem à 

central, então, nas 3 primeiras horas 

de trabalho, serão atendidos menos 

de 150 clientes. 

Ao comentar sobre as razões da dor na 

região lombar que seu paciente sentia, o 

médico fez as seguintes afirmativas. 

Tendo como referência a situação acima 

apresentada, julgue os itens seguintes, 

considerando apenas seus aspectos lógicos. 

2. Será válido o argumento em que as 

premissas sejam as proposições P2, 

P3, P4 e P5 e a conclusão seja a 

proposição “Se você praticar 

exercícios físicos regularmente e 

tiver uma dieta balanceada, não 

sentirá dores na região lombar”. 

 

A tabela acima mostra o quadro de 

servidores dos setores de telefonia, 

reprografia e protocolo de uma 

repartição pública, por faixa etária, em 

anos. Sabe-se que sempre que um dos 

servidores da telefonia não estiver 

trabalhando em sua função, um dos 

servidores do protocolo o substituirá; 

sempre que um dos servidores do 

protocolo não estiver trabalhando em sua 

função, um dos servidores da reprografia 

o substituirá; e não há previsão para 

substituição de servidores da 

reprografia.  

Julgue os itens seguintes, acerca dos 

servidores dessa repartição. 

3. Se os conjuntos A, B e C são tais que 

A = {servidores dos três setores com 

idade maior ou igual a 45 anos}, B = 

{servidores do setor de protocolo} e 

C = {servidores do setor de 

telefonia}, então, se Ac representa o 

conjunto dos servidores dos três 

setores que não estão no conjunto A, 

o conjunto Ac ∩ (B ∪ C) contém mais 

de 8 servidores. 

 

4. Se, em determinado dia, 3 

servidores, um de cada setor 

mencionado, não puderem 

comparecer ao trabalho, então 

apenas 2 servidores trabalharão na 

reprografia nesse dia. 

 

5. Se pelo menos 2 servidores desses 3 

setores tiverem idades entre 23 e 30 

anos, então a soma das idades de 

todos os servidores desses 3 setores 

será superior a 500 anos. 

 

6. A quantidade de comissões distintas, 

com 4 servidores desses 3 setores, 

que podem ser formadas, de modo 

que pelo menos 3 deles tenham 

idade mínima de 30 anos, é superior 

a 300. 

No Festival Internacional de Campos do 

Jordão, estiveram  presentes os músicos 
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Carlos, Francisco, Maria e Isabel. Um 

deles é brasileiro, outro é mexicano, 

outro é chileno e outro, peruano.  Um 

deles tem 18 anos de idade, outro, 20, 

outro, 21 e o outro, 23.  Cada um desses 

músicos é especialista em um dos 

instrumentos:  flauta, violino, clarinete e 

oboé. Sabe-se que Carlos não é brasileiro, 

tem 18 anos de idade e não é flautista; 

Francisco é  chileno, não tem 20 anos de 

idade e é especialista em oboé;  Maria 

tem 23 anos de idade e não é clarinetista; 

Isabel é  mexicana e não é clarinetista; e 

o flautista tem mais de 20 anos de  idade.  

Com base nessas informações, julgue os 

itens a seguir.  

7. Carlos é mexicano.  

 

8. Maria é flautista.  

 

9. Isabel tem 20 anos de idade. 

 

10. O flautista é brasileiro. 

Considere o seguinte argumento:  

Hoje vou ser muito feliz, pois as crianças 

são felizes em dias  ensolarados. Nos dias 

nublados, algumas pessoas ficam tristes 

e a  previsão, para o dia de hoje, é de dia 

ensolarado.  

Julgue os itens subsequentes, com base 

nesse argumento.  

11. A proposição “A previsão, para o dia 

de hoje, é de dia ensolarado” é a 

conclusão desse argumento.  

 

12. É correto afirmar que esse 

argumento é um argumento válido. 

Com relação à lógica proposicional, 

julgue os itens que se seguem, 

considerando que P e Q sejam 

proposições adequadas.  

13. A expressão é 

uma das leis de Morgan.  

 

14. A expressão é uma 

tautologia. 

Em um rebanho de 30 novilhas 7 são 

marrons, 13 são malhadas e 10 são 

brancas. A respeito desse rebanho, julgue 

os itens seguintes.  

15. Se um desses animais for selecionado 

ao acaso, a probabilidade de ele ser 

malhado é inferior a 40%.  

 

16. A quantidade de maneiras distintas 

de se selecionar, nesse rebanho, 

duas novilhas malhadas, uma 

marrom e duas brancas é superior a 

7^5. 

Em um jogo para dois jogadores 

constituído por uma pilha de 1.000 

palitos, cada jogador retira da pilha, 

alternadamente e sem reposição, uma 

quantidade de palitos, a qual pode 

consistir em 1 palito, 2 palitos, 3 palitos, 

4 palitos ou 5 palitos. Nesse jogo, ganha 

o jogador que retirar o último palito da 

pilha. 

Acerca do jogo acima descrito, julgue os 

itens que se seguem. 

17. Considere que o jogador que iniciou 

o jogo tenha estabelecido a seguinte 

estratégia: na jogada inicial, ele 

retirará 4 palitos e, nas jogadas 

seguintes, ele retirará, a cada 

jogada, uma quantidade de palitos 

que, somada à quantidade de palitos 

que o outro jogador acabou de 

retirar, seja igual a 5 ou a 10 palitos. 

Em face dessa situação, é correto 

afirmar que o jogador que iniciou o 

jogo terá assegurada a sua vitória. 
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18. Do início ao término do jogo, é 

possível que algum dos jogadores 

faça menos de 100 retiradas de 

palitos. 

No concurso de loterias denominado 

miniquina, o apostador pode marcar 5, 6 

ou 7 dezenas em uma cartela que possui 

as dezenas de 01 a 15. Nesse concurso, o 

prêmio principal é dado ao apostador que 

marcar em sua cartela as cinco dezenas 

sorteadas aleatoriamente em uma urna. 

Com relação ao concurso hipotético 

acima apresentado, julgue os itens 

subsequentes. 

19. Considere que o cálculo do valor a 

ser pago pela aposta seja feito 

mediante a multiplicação do valor 

de uma aposta de 5 dezenas, que é 

fixo, pela quantidade de jogos de 

cinco dezenas que é possível fazer 

com as dezenas que o apostador 

marcar em sua cartela. Considere, 

ainda, que um jogo de 5 dezenas 

custe R$ 3,00. Em face dessa 

situação, é correto afirmar que o 

apostador deverá pagar, caso 

marque 7 dezenas em sua cartela, 

mais de R$ 60,00. 

 

20. Caso um apostador marque 5 

dezenas em sua cartela, a chance de 

ele acertar exatamente uma dezena 

entre as 5 sorteadas será superior a 

30%. 

 

21. Se um apostador marcar apenas 5 

dezenas em sua cartela, a 

probabilidade de ele ganhar o 

prêmio principal com essa cartela 

será superior a 1/3.000. 

 

22. As dezenas que forem sorteadas em 

concursos anteriores terão mais 

chances de serem sorteadas 

novamente. 

 

23. Se o apostador A marcar 6 dezenas 

em sua cartela e o apostador B 

marcar 5 dezenas, a probabilidade 

de A ganhar será seis vezes superior 

à de B. 

Considerando que, dos 10 postos de 

combustíveis de determinada cidade, 

exatamente dois deles cometam a 

infração de vender gasolina adulterada, 

e que sejam escolhidos ao acaso alguns 

desses postos para serem fiscalizados, 

julgue os itens seguintes. 

24. Há mais de 15 maneiras distintas de 

se escolher dois postos, de modo que 

exatamente um deles seja infrator. 

 

25. Se dois postos forem escolhidos 

aleatoriamente, a probabilidade de 

esses dois postos serem os infratores 

será inferior a 2%. 

 

26. Há menos de 30 maneiras diferentes 

de se escolher quatro postos, de 

modo que dois deles sejam os 

infratores. 

Tendo como referência esses conjuntos, 

julgue os itens seguintes. 

27. Se A⊂B, então X = E. 

 

28. A negação da proposição “A empresa 

não entrega o que promete” é “A 

empresa entrega o que não 

promete”. 
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29. Se X = E, então todas as empresas de 

E não entregam o que prometem. 

 

30. Se X = E, então A⊂B. 
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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 E 

04 C 

05 E 

06 C 

07 E 

08 C 

09 C 

10 C 

11 E 

12 E 

13 C 

14 C 

15 E 

16 C 

17 E 

18 E 

19 C 

20 C 

21 E 

22 E 

23 C 

24 C 

25 E 

26 C 

27 C 

28 E 

29 E 

30 C 
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