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SIMULADO – 171/360 

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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Por ocasião da apuração da frequência 

dos 21 servidores de uma repartição 

pública no mês de julho de 2011, indicou-

se por Sx o conjunto dos servidores que 

faltaram ao serviço exatamente x dias 

úteis naquele mês, sendo Imagem 

005.jpg. Indicando por Nx a quantidade 

de elementos do conjunto Sx, julgue os 

itens a seguir. 

1. O conjunto  S0 ∪ S1 ∪ S2 ∪ ... ∪ S21 

contém todos os servidores da 

repartição. 

 

2. Há dois números inteiros a e b, com 

0 ≤ a ≤ 21 e 0 ≤ b ≤ 21, tais que o 

conjunto Sa ∩ Sb  não vazio. 

 

3. Se N3 = 5, então 5 servidores 

faltaram exatamente 3 dias no mês 

de julho de 2011. 

André, João e Pedro são os analistas 

responsáveis pela execução de nove 

tarefas, sendo que cada um deles executa 

tarefas distintas dos demais e cada 

analista executa pelo menos uma tarefa. 

Sabe-se também que a quantidade das 

tarefas de Pedro é maior ou igual à 

quantidade das tarefas de João e esta é 

maior ou igual à Vquantidade das tarefas 

de André, e que o número correspondente 

à quantidade de tarefas de Pedro é um 

número par. 

Com base nesses dados, julgue os itens 

seguintes acerca das quantidades de 

tarefas executadas pelos analistas. 

4. Não há maneira de executar as 

tarefas de modo que algum analista 

execute a mesma quantidade de 

tarefas de outro analista. 

 

5. É possível algum analista executar 

cinco tarefas a mais que outro. 

 

6. Com relação às quantidades de 

tarefas que cada analista executa, é 

correto afirmar que existem três 

possibilidades distintas. 

Edna, Marta e Sandra são analistas de 

apenas uma das áreas: informática, 

orçamento e serviço social, mas não 

necessariamente nessa ordem. Nesse 

sentido, considere as proposições a 

seguir. 

P: Edna é analista na área de 

informática. 

Q: Marta não é analista na área de 

informática. 

R: Sandra não é analista na área de 

serviço social. 

Sabendo-se que apenas uma dessas 

proposições é verdadeira, é correto 

afirmar que 

7. Marta não é analista de orçamento. 

 

8. Sandra é analista de serviço social. 

Sabendo-se que em uma empresa que 

possui 80 empregados, 40 são mulheres e, 

dos homens, 30 atuam na área 

administrativa, julgue os itens 

subsequentes. 

9. Se 1/3 dos empregados da área 

administrativa forem mulheres, 

então menos de 30 mulheres não 

atuam na área administrativa. 

 

10. Caso se escolha um empregado dessa 

empresa ao acaso, a probabilidade 

de ele ser homem e não atuar na 

área administrativa será superior a 

1/6. 

Considerando que de quatro analistas de 

informática e três analistas de 

orçamento deve-se constituir uma equipe 
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de cinco analistas, julgue os itens 

seguintes. 

11. Se for determinado que a equipe 

tenha apenas dois analistas de 

orçamento, então ela poderá ser 

formada de, no máximo, dez 

maneiras distintas. 

 

12. Se for determinado que a equipe 

tenha apenas dois analistas de 

informática, então ela poderá ser 

formada de seis maneiras distintas. 

A fim de convencer um cliente a contratar 

os serviços de cartão pré-pago, o gerente 

de uma instituição financeira argumentou 

com as seguintes proposições: 

P1: Se uma pessoa não possui conta-

corrente nem cartão pré-pago, então ela 

efetua seus pagamentos em dinheiro. 

P2: Se uma pessoa efetua seus 

pagamentos em dinheiro, então ela 

carrega muito dinheiro no bolso. 

P3: Se uma pessoa carrega muito dinheiro 

no bolso, então ela corre o risco de ser 

assaltada. 

P4: Se uma pessoa possui conta-corrente 

mas não possui cartão pré-pago, então 

ela efetua seus pagamentos com débito 

em conta. 

P5: Se uma pessoa efetua seus 

pagamentos com débito em conta, então 

ela corre o risco de perder o controle 

financeiro. 

Com base na situação apresentada 

acima, julgue os itens subsequentes. 

13. P3 é logicamente equivalente à 

proposição “Se uma pessoa não 

carrega muito dinheiro no bolso, 

então ela não corre o risco de ser 

assaltada”. 

 

14. O argumento composto pelas 

premissas P1, P2 e P3 e pela 

conclusão “Se uma pessoa possui 

conta-corrente ou cartão pré-pago, 

então ela não corre o risco de ser 

assaltada” é um argumento válido. 

 

15. Admitindo-se que seja verdadeira a 

proposição “uma pessoa efetua seus 

pagamentos em dinheiro”, é correto 

concluir que P1 será verdadeira 

independentemente do valor lógico 

das proposições “uma pessoa não 

possui conta-corrente” e “uma 

pessoa não possui cartão pré-pago”. 

 

16. A negação da proposição P5 é 

logicamente equivalente à 

proposição “Uma pessoa efetua seus 

pagamentos com débito em conta e 

não corre o risco de perder o 

controle financeiro”. 

Para jogar o Yathzee, jogo de dados 

criado em 1956, os jogadores lançam 

simultaneamente, em turnos, 5 dados de 

6 faces numeradas de 1 a 6, buscando 

obter a maior pontuação possível, de 

acordo com as regras estipuladas. Dois 

exemplos de combinações pontuadas no 

jogo são a sequência máxima — o jogador 

obtém as faces de números 1, 2, 3, 4 e 5 

— e a chance — a pontuação do jogador é 

a soma dos números das faces dos 5 

dados. A combinação Yathzee, que dá 

nome ao jogo, ocorre quando as faces dos 

5 dados apresentam o mesmo número. 

Internet: (com adaptações). 

Com base no texto acima e considerando 

um único lançamento simultâneo dos 

cinco dados, julgue os itens a seguir. 
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17. A probabilidade de se obter a 

sequência máxima é inferior a 

750/7776 

 

18. A probabilidade de se obter um 

Yathzee é igual a 1/1296 

 

19. Se o resultado do lançamento não 

apresentar faces com números 

iguais, então a maior pontuação 

possível na combinação chance será 

inferior a 18 pontos. 

Três crianças costumam brincar de caça 

ao tesouro, em local plano, na praia, da 

forma descrita a seguir: de posse de uma 

bússola, elas fixam um ponto P na praia 

com uma bandeirinha, uma delas esconde 

um brinquedo sob a areia e, depois, passa 

o mapa e a bússola para que as outras 

duas tentem encontrar o tesouro. O mapa 

consiste em uma sequência de instruções 

formadas pelo número de passos em linha 

reta e um sentido — a partir da 

bandeirinha —, que deve ser observada 

para se encontrar o tesouro. 

A partir do texto acima e considerando 

que a medida do passo de todas as 

crianças seja idêntica e que as instruções 

do mapa sejam seguidas na ordem 

apresentada, julgue os itens seguintes. 

20. Se as crianças se unirem no ponto P 

e a primeira caminhar 2 passos para 

o norte, a segunda, 2 passos para o 

sudoeste e a terceira, 2 passos para 

o sudeste, o triângulo cujos vértices 

corresponderão às posições finais 

das crianças será equilátero 

 

21. O mapa contendo as instruções “4 

passos para o norte, 5 passos para o 

sudeste e 5 passos para o oeste” 

conduzirá ao mesmo ponto que o 

mapa com a instrução “2 passos para 

o oeste”. 

Um instituto de ensino oferece três cursos 

profissionalizantes: de contabilidade, de 

informática e de administração. As 

matrículas dos alunos desse instituto 

estão assim distribuídas: 100 em 

contabilidade, 70 em informática, 55 em 

administração, 30 em contabilidade e 

informática e 25 em informática e 

administração. Com base nessas 

informações e sabendo que nenhum aluno 

está matriculado, ao mesmo tempo, nos 

cursos de contabilidade e administração, 

julgue os itens que se seguem. 

22. A quantidade de alunos matriculados 

apenas no curso de administração é 

igual ao dobro da de alunos 

matriculados apenas em 

informática. 

 

23. Se 15 alunos matriculados apenas em 

contabilidade trocarem de curso e se 

matricularem apenas em 

administração e se 10 alunos 

matriculados apenas em 

contabilidade se matricularem 

também em informática, então 

informática será o curso com o maior 

número de alunos matriculados. 

 

24. O instituto possui mais de 200 alunos 

matriculados nos três cursos. 
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25. A negação da proposição “Se 

Francisco tem 30 anos de idade, 

então a idade de Maria é igual a dois 

terços da idade de Carlos” é 

equivalente à proposição “Francisco 

tem 30 anos de idade e a idade de 

Maria não é igual a dois terços da 

idade de Carlos”. 

 

26. O número de linhas da tabela-

verdade da proposição P¬(Q∨R)é 

superior a 10. 

 

27. Se duas das proposições P, Q e R 

forem verdadeiras, então a 

proposição composta ¬(PVR)∧(RVQ)] 

será verdadeira. 

 

28. Considerando-se que as atividades 

do curso se prolongassem por todos 

os 365 dias do ano, seria correto 

afirmar que o agricultor teria de 

frequentar mais de 545 dias de curso 

para cumprir a exigência do 

ProJovem Campo. 

 

29. Se o município tiver 140 jovens 

agricultores inscritos no ProJovem 

Campo, então, ao final do 

pagamento da sétima parcela, o 

montante pago a esses participantes 

será superior a R$ 100.000,00. 

 

30. O argumento que tem como 

premissas P, Q e R e conclusão 

“Apenas Maria pode receber 

qualificação profissional do 

ProJovem” é um argumento válido. 
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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 C 

03 C 

04 E 

05 C 

06 C 

07 C 

08 E 

09 C 

10 E 

11 E 

12 C 

13 E 

14 E 

15 C 

16 C 

17 C 

18 C 

19 E 

20 E 

21 E 

22 C 

23 E 

24 E 

25 C 

26 E 

27 E 

28 C 

29 E 

30 C 
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