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SIMULADO – 159/360 

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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Em uma repartição, 4.000 processos 

permaneceram sem andamento devido a 

problema técnico na rede de computadores. 

Para resolver esse problema, o chefe da 

repartição direcionou 1/4 dos servidores 

para fazer uma triagem nos processos, 

classificando-os em média ou baixa 

complexidade e em alta complexidade. O 

chefe, então, disponibilizou 2/5 dos 

servidores para a análise dos processos de 

média ou baixa complexidade e 70 

servidores para a análise dos processos de 

alta complexidade, de forma que todos os 

servidores ficaram ocupados com essas 

atividades. Após seis semanas de trabalho, 

havia ainda 3.520 processos aguardando 

triagem e análise. 

Com base nessas informações, julgue os 

itens: 

1. Caso, após a conclusão da triagem 

dos 4.000 processos, os servidores 

responsáveis por essa atividade 

sejam direcionados à análise dos 

processos de alta complexidade, o 

número de servidores realizando tal 

análise será menor que o dobro 

daqueles que analisam processos de 

média ou baixa complexidade. 

 

2. Mais servidores da repartição foram 

direcionados para a triagem dos 

processos do que para a análise de 

processos de média ou baixa 

complexidade. 

 

3. A repartição possui um total de 200 

servidores. 

 

4. Após seis semanas de trabalho, mais 

de 90% dos processos ainda 

aguardavam triagem e análise. 

 

5. Caso o ritmo de trabalho permaneça 

igual ao das seis primeiras semanas, 

os funcionários da repartição levarão 

mais de um ano, contado do início 

dos trabalhos, para completar a 

triagem e a análise dos 4.000 

processos. 

P: Se não há autorização legislativa ou 

indicação dos recursos financeiros 

correspondentes, então, não há abertura de 

créditos suplementares ou de créditos 

especiais. 

Considerando a proposição acima, que tem 

por base o art. 167, inciso V, da Constituição 

Federal de 1988, julgue os itens seguintes. 

6. Na proposição P, a negação do 

consequente estaria corretamente 

expressa por: “Há abertura de 

créditos suplementares ou há 

abertura de créditos especiais”. 

 

7. A negação da proposição P pode ser 

corretamente expressa por: “Se há 

autorização legislativa ou indicação 

dos recursos financeiros 

correspondentes, então há abertura 

de créditos suplementares ou de 

créditos especiais”. 

 

8. Considere que as proposições “Há 

autorização legislativa” e “Há 

abertura de créditos suplementares” 

sejam verdadeiras e que as 

proposições “Há indicação de 

recursos financeiros” e “Há abertura 

de créditos especiais” sejam falsas. 

Nesse caso, a proposição P será 

verdadeira. 

 

9. A proposição P é logicamente 

equivalente à proposição “Se há 

abertura de créditos suplementares 

ou de créditos especiais, então há 

autorização legislativa ou indicação 

dos recursos financeiros 

correspondentes”. 
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A Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL) elevou para nove a quantidade de 

dígitos dos números dos telefones celulares 

da região de São Paulo, com o objetivo de 

evitar a escassez de combinações 

numéricas. De acordo com a ANATEL, a 

principal razão de se adotar o nono dígito 

como forma de ampliar as possibilidades 

numéricas para os números dos celulares é 

preservar a padronização da forma de 

discagem utilizada pelos usuários para a 

realização de chamadas locais e de longa 

distância. Com a inclusão do nono dígito, 

que corresponde ao algarismo 9 no início do 

número, ficam liberadas, para os números 

de celulares, as combinações com os oito 

algarismos dos números que só eram usados 

para telefones fixos e que começavam com 

2, 3, 4 e 5, além do 1. O zero após o 9 não 

será usado, a fim de não haver confusão 

com as chamadas a cobrar, que são ativadas 

mediante o número 90. 

Com base nas informações acima, julgue os 

próximos itens. 

10. A partir da medida anunciada, a 

quantidade de possíveis linhas de 

telefone celular na referida região 

será superior ao dobro da 

quantidade máxima que era possível 

antes da adoção dessa medida. 

 

11. Caso o algarismo zero fosse admitido 

após o número 9, mais de dez 

milhões de novas linhas poderiam ser 

habilitadas. 

Ao iniciar uma sessão plenária na câmara 

municipal de uma pequena cidade, apenas 

1/4 dos assentos destinados aos vereadores 

foram ocupados. Com a chegada do 

vereador Veron, 1/3 dos assentos passaram 

a ficar ocupados. Nessa situação hipotética, 

é correto afirmar que 

12. menos de cinco assentos estavam 

ocupados quando o vereador Veron 

chegou à câmara municipal. 

 

13. os assentos destinados aos 

vereadores serão todos ocupados 

somente após a chegada de mais 

nove vereadores. 

 

14. há mais de 15 assentos destinados 

aos vereadores no plenário da 

câmara. 

Julgue os itens a seguir tendo como base a 

seguinte proposição P: “Se eu for barrado 

pela lei da ficha limpa, não poderei ser 

candidato nessas eleições, e se eu não 

registrar minha candidatura dentro do 

prazo, não concorrerei a nenhum cargo 

nessas eleições”. 

15. A proposição P é logicamente 

equivalente a “Se eu for barrado 

pela lei da ficha limpa ou não 

registrar minha candidatura dentro 

do prazo, não poderei concorrer a 

nenhum cargo nessas eleições”. 

 

16. Se as proposições “Eu não registrei 

minha candidatura dentro do prazo” 

e “Não poderei concorrer a nenhum 

cargo nessas eleições” forem falsas, 

também será falsa a proposição P, 

independentemente do valor lógico 

da proposição “Eu serei barrado pela 

lei da ficha limpa”. 

 

17. A negação da proposição “Se eu não 

registrar minha candidatura dentro 

do prazo, também não poderei 

concorrer a nenhum cargo” estará 

corretamente expressa por “Se eu 

registrar minha candidatura dentro 

do prazo, então poderei concorrer a 

algum cargo”. 
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Nas eleições municipais de uma pequena 

cidade, 30 candidatos disputam 9 vagas para 

a câmara de vereadores. Na sessão de 

posse, os nove eleitos escolhem a mesa 

diretora, que será composta por presidente, 

primeiro e segundo secretários, sendo 

proibido a um mesmo parlamentar ocupar 

mais de um desses cargos. Acerca dessa 

situação hipotética, julgue os itens 

seguintes. 

18. A quantidade de maneiras distintas 

de se formar a mesa diretora da 

câmara municipal é superior a 500. 

 

19. A quantidade de maneiras distintas 

para se formar a câmara de 

vereadores dessa cidade é igual a 

30!/(9! × 21!). 

 

20. Sabendo-se que um eleitor vota em 

apenas um candidato a vereador, é 

correto afirmar que a quantidade de 

maneiras distintas de um cidadão 

escolher um candidato é superior a 

50. 

Julgue os próximos itens, considerando 

proposição P, a seguir: O desenvolvimento 

científico do país permanecerá estagnado 

se, e somente se,não houver investimento 

em pesquisa acadêmica no Brasil. 

21. A proposição P é logicamente 

equivalente a “Se não houver 

investimento em pesquisa 

acadêmica no Brasil, então o 

desenvolvimento científico do país 

permanecerá estagnado, e se houver 

investimento em pesquisa 

acadêmica no Brasil, então o 

desenvolvimento do país não 

permanecerá estagnado” 

 

22. A negação da proposição P está 

corretamente enunciada da seguinte 

forma: “Ou o desenvolvimento 

científico do país permanecerá 

estagnado, ou não haverá 

investimento em pesquisa 

acadêmica no Brasil”. 

 

23. Se a proposição P for verdadeira, 

então as proposições “O 

desenvolvimento científico do país 

permanece estagnado” e “Há 

investimento em pesquisa 

acadêmica no Brasil” terão os 

mesmos valores lógicos. 

Com a finalidade de reduzir as despesas 

mensais com energia elétrica na sua 

repartição, o gestor mandou instalar, nas 

áreas de circulação, sensores de presença e 

de claridade natural que atendem à 

seguinte especificação:  

P: A luz permanece acesa se, e somente se, 

há movimento e não há claridade natural 

suficiente no recinto. 

Acerca dessa situação, julgue os itens 

seguintes. 

24. Se fiscais visitarem um local da 

repartição em horário no qual haja 

claridade natural suficiente e, 

enquanto se movimentarem nesse 

local, a luz permanecer acesa, será 

correto inferir que o dispositivo 

instalado atende à especificação P. 

 

25. A especificação P pode ser 

corretamente representada por p ↔ 

(q Λ r ), em que p, q e r 

correspondem a proposições 

adequadas e os símbolos ↔ e Λ 

representam, respectivamente, a 

bicondicional e a conjunção 

 

26. Em recinto onde tiver sido instalado 

um dispositivo que atenda à 

especificação P, a luz permanecerá 
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acesa enquanto não houver 

claridade natural suficiente. 

 

27. A negação da especificação P é 

logicamente equivalente à 

proposição “A luz não permanece 

acesa se, e somente se, não há 

movimento ou há claridade natural 

suficiente no recinto”. 

Com 7 cientistas de uma universidade serão 

formados dois grupos de pesquisa — grupo I, 

com 4 cientistas, e grupo II, com 3 cientistas 

— para estudar diferentes aspectos de um 

mesmo problema. Em cada grupo, um dos 

cientistas será o líder do grupo. Diante 

dessa situação, julgue o item que se segue. 

28. Há mais de 50 maneiras distintas de 

se escolher 2 cientistas para serem 

os líderes dos grupos. 

O gerente de determinado banco, que 

possui, para seu controle, uma planilha 

eletrônica contendo informações sobre 

todos os 500 clientes da agência, 

verificou que 200 clientes possuíram os 

seguintes produtos: seguro de vida e 

empréstimo. 

Acerca dessa situação, julgue os itens 

seguintes: 

29. As informações apresentadas 

permitem inferir que menos de 200 

clientes são contratantes de algum 

seguro. 

 

30. É correto inferir que 300 clientes não 

são contratantes de seguro de vida 

ou não são contratantes de 

empréstimo. 
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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 E 

03 C 

04 E 

05 E 

06 C 

07 E 

08 C 

09 C 

10 C 

11 E 

12 C 

13 E 

14 E 

15 C 

16 E 

17 E 

18 C 

19 C 

20 E 

21 C 

22 C 

23 E 

24 E 

25 C 

26 E 

27 E 

28 E 

29 E 

30 C 
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