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SIMULADO – 177/360 

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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Há instituições participantes do Sistema 

de Seleção Unificada (SISU) que 

disponibilizam parte de suas vagas para 

atender o público de acordo com as 

políticas afirmativas (cotas para 

afrodescendentes, indígenas, egressos de 

escola pública etc.). Assim, para 

determinados cursos, pode haver duas 

modalidades de concorrência: ampla 

concorrência e ações afirmativas. O 

candidato deverá, no momento da 

inscrição, optar por uma dessas 

modalidades, de acordo com seu perfil. 

Dessa forma, o candidato que optar por 

concorrer por determinada ação 

afirmativa estará concorrendo apenas 

com os candidatos que tenham feito essa 

mesma opção, e o sistema selecionará, 

entre eles, os que possuírem as melhores 

notas no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM). Internet: (com adaptações). 

Com base nas informações do texto acima 

e considerando que Pedro, Antônio e José 

tenham concorrido ao curso de 

matemática de uma instituição 

participante do SISU, que as suas 

respectivas pontuações obtidas no ENEM 

tenham sido 415, 608 e 375 pontos e que 

os candidatos selecionados para o 

referido curso pelo SISU na ampla 

concorrência tenham obtido pontuação 

mínima de 480 pontos no ENEM, julgue o 

item subsequente. 

1. A negação da proposição “O 

candidato atende os requisitos 

exigidos para concorrer a uma vaga 

destinada a política afirmativa e 

possui os documentos exigidos pela 

instituição em caso de aprovação” é 

“O candidato não atende os 

requisitos exigidos para concorrer a 

uma vaga destinada a política 

afirmativa ou não possui os 

documentos exigidos pela instituição 

em caso de aprovação”. 

 

2. 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”. 

 

3. O número de linhas da tabela-

verdade da proposição P¬(Q∨R)é 

superior a 10. 

 

4. Se duas das proposições P, Q e R 

forem verdadeiras, então a 

proposição composta ¬(PVR)∧(RVQ)] 

será verdadeira. 

 

5. 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 
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para cumprir a exigência do 

ProJovem Campo. 

 

6. 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. 

 

7. O argumento que tem como 

premissas P, Q e R e conclusão 

“Apenas Maria pode receber 

qualificação profissional do 

ProJovem” é um argumento válido. 

No início de cada ano, em determinado 

instante, 60% da população do município 

A migra para o município B, 40% da 

população do município B migra para o A, 

permanecendo os demais habitantes em 

seus respectivos municípios. No final do 

ano de 2009, no município A, havia 

100.000 habitantes e, no município B, 

50.000 habitantes. Supondo que as 

populações de A e B se modifiquem 

apenas conforme essa regra, julgue o 

item abaixo. 

8. A probabilidade de um habitante de 

um dos municípios se mudar, em 

determinado ano, para o outro 

município e, no ano seguinte, 

retornar ao seu município de origem 

é inferior a 40%. 

Considerando as proposições simples P, Q 

e R, julgue os próximos itens, acerca de 

tabelas-verdade e lógica proposicional. 

9. A tabela-verdade da proposição 

(¬PVQ)→(R∧Q)V(¬R∧P) tem 8 linhas. 

 

10. Se apenas umas das proposições P, Q 

ou R for verdadeira, então a 

proposição (PV¬Q)→(P∧R) será 

falsa. 

Dos 24 repórteres que buscam notícias 

para um telejornal local, metade sai às 

ruas em busca de notícias todos os dias e 

cada um tem a obrigação de trazer à 

redação exatamente uma matéria. A 

outra metade permanece na redação, 

editando suas matérias e planejando as 

atividades do dia seguinte. Das 12 

matérias que chegam diariamente à 

redação, em razão de limitações de 

tempo, apenas 10 vão ao ar. O editor 

chefe escolhe, pela ordem, aquelas de 

maior impacto, seguidas daquelas que 

darão maior audiência. Antes, porém, de 

ir ao ar, cada matéria passa pelos 

seguintes processos de controle de 

qualidade: 1.º relevância; 2.º adequação 

ao tempo; 3.º revisão linguística; 4.º 

diagramação do texto. Esse controle de 

qualidade é feito por 4 profissionais, 

todos capacitados para realizar qualquer 

dos processos de controle e, em cada dia, 

cada um realiza apenas um dos 

processos. 

Com base nessa situação, julgue os itens 

a seguir. 

11. O editor chefe dispõe de 12!/2 

maneiras diferentes de escolher as 

10 notícias que irão ao ar. 

 

12. Considere que Pedro, Paulo, Joana e 

Maria sejam os responsáveis pelos 

processos de controle de qualidade 

das matérias jornalísticas e que eles 

tenham se organizado de maneira 

que, em determinado dia, Pedro 

tenha executado o 1.º processo, 

Paulo, o 2.º, Joana, o 3.º e Maria, o 

4.º. Com base nessa situação, é 

correto afirmar que, se, a cada dia, 

essa equipe se organiza de forma 

diferente para a execução desses 

processos, então, para que a 

organização observada no primeiro 
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dia se repita, serão necessários, pelo 

menos, 30 dias. 

 

13. Considere que, a cada dia, a saída 

dos repórteres às ruas em busca de 

notícias não dependa das atividades 

exercidas no dia anterior. Nesse 

caso, a quantidade de maneiras 

distintas de se selecionarem os 

repórteres que irão às ruas em busca 

de notícias em determinado dia é 

igual a 24!/12!. 

 

Tendo como referência o texto acima, 

julgue os itens subsequentes 

14. A proposição “Caso estudem em 

escola de ensino tradicional, quando 

fizerem vestibulares meus filhos 

serão aprovados, desde que não 

tenham problemas emocionais” é 

logicamente equivalente a “Meus 

filhos não estudam em escola de 

ensino tradicional, não farão 

vestibular, têm problemas 

emocionais ou serão aprovados no 

vestibular”. 

 

15. Suponha que X e Y representem, 

respectivamente, as proposições “A 

mente das crianças é uma tábula 

rasa sobre a qual os diversos 

conteúdos devem ser inscritos” e “A 

mente das crianças é um espaço em 

branco sobre o qual os diversos 

conteúdos devem ser inscritos”. 

Nesse caso, a proposição “A mente 

das crianças é uma tábula rasa, um 

espaço em branco sobre o qual os 

diversos conteúdos devem ser 

inscritos” estará corretamente 

simbolizada por XVY. 

 

16. Considere que P, Q, R e S 

representem, respectivamente, as 

proposições “Meus filhos estudam 

em escola de ensino tradicional”, 

“Meus filhos farão vestibulares”, 

“Meus filhos não têm problemas 

emocionais” e “Meus filhos serão 

aprovados nos vestibulares”. Nesse 

caso, é correto afirmar que a 

proposição “Caso estudem em escola 

de ensino tradicional, quando 

fizerem vestibulares meus filhos 

serão aprovados, desde que não 

tenham problemas emocionais” 

estará corretamente simbolizada por 

PΛQΛR→S. 

 

17. Caso seja verdadeira a proposição 

“Meus filhos serão aprovados nos 

vestibulares”, também será 

verdadeira a proposição “Caso 

estudem em escola de ensino 

tradicional, quando fizerem 

vestibulares, meus filhos serão 

aprovados, desde que não tenham 

problemas emocionais”, 

independentemente do valor lógico 

das outras proposições que a 

compõem. 
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Tendo como referência a situação acima 

apresentada, julgue os próximos itens. 

18. Se as proposições “O diretor-geral 

está de férias” e “O diretor-geral 

voltará a comandar a empresa” 

forem verdadeiras, será verdadeira a 

proposição “O diretor-geral está de 

férias, mas não voltará a comandar a 

empresa”. 

 

19. Se P, Q e R representarem, 

respectivamente, as proposições “O 

cargo de diretor executivo está 

vago”, “O titular do cargo de diretor 

executivo está impedido de 

substituir o diretor-geral” e “O 

presidente da filial brasileira indica 

o substituto interino”, então P∨Q→R 

representará, simbolicamente, a 

proposição “Em caso de vacância do 

cargo de diretor executivo ou de 

impedimento do titular desse cargo 

em substituir o diretor- geral, o 

presidente da filial brasileira 

indicará o substituto interino”. 

 

Considerando a situação acima, julgue os 

itens que se seguem.  

20. Supondo que já tenham sido 

preenchidos todos os cargos de 

direção, de secretário executivo e 

de subsecretários, a quantidade de 

maneiras distintas de se escolherem 

as pessoas para preencher os sete 

cargos de assessores é superior a 

700. 

 

21. A quantidade de maneiras distintas 

de se escolhem as pessoas para 

preencher os 15 cargos de modo que 

as restrições internas sejam 

respeitadas é igual a 15!/7!. 

 

22. Se os “motivos internos” não 

existissem, a quantidade de 

maneiras distintas de se escolherem 

as pessoas para preencher os 15 

cargos seria igual a 20!/7!. 

 

23. A quantidade de maneiras diferentes 

de serem preenchidos os cinco 

cargos de direção é superior a 100. 

 

24. Supondo que já tenham sido 

preenchidos os cargos de direção, a 

quantidade de maneiras distintas de 

se escolherem as pessoas para 

preencher os cargos de secretário e 

de subsecretário é superior a 3.000. 

Considere que, no argumento 

apresentado abaixo, as proposições P, Q, 

R e S sejam as premissas e T, a conclusão. 

P: Jornalistas entrevistam celebridades 

ou políticos. 

Q: Se jornalistas entrevistam 

celebridades, então são irônicos ou 

sensacionalistas. 

R: Ou são irônicos, ou perspicazes. 

S: Ou são sensacionalistas, ou sagazes. 

T: Se jornalistas são perspicazes e 

sagazes, então entrevistam políticos. 

A respeito dessas proposições, julgue os 

itens seguintes.  

25. Caso sejam falsas as proposições 

“Jornalistas são perspicazes” e 

“Jornalistas são sagazes”, então 
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também será falsa a conclusão do 

argumento. 

 

26. A proposição Q é logicamente 

equivalente a “Se jornalistas 

entrevistam celebridades e não são 

irônicos, então são 

sensacionalistas”. 

 

27. A conclusão do argumento é uma 

proposição logicamente equivalente 

a “Jornalistas não são perspicazes ou 

não são sagazes ou entrevistam 

políticos”. 

 

28. Suponha que as proposições 

“Jornalistas são irônicos” e 

“Jornalistas são sensacionalistas” 

sejam falsas. Nesse caso, também 

será falsa a proposição “Se 

jornalistas entrevistam 

celebridades, são irônicos ou 

sensacionalistas”. 

Para acessar os caixas eletrônicos de um 

banco, os clientes fornecem uma senha 

composta por três pares de letras do 

alfabeto. A senha de determinado cliente 

contém um par de vogais e dois pares de 

consoantes, não necessariamente nessa 

ordem, e é formada da seguinte maneira: 

1.º par: retirado da lista CI, UM, XV; 

2.º par: retirado da lista XM, AE, YO; 

3.º par: retirado da lista: CD, PM, EU. 

Sabe-se também que a senha desse 

cliente contém 3 letras da palavra 

CRETA. 

A partir dessas informações, julgue os 

itens a seguir. 

29. A senha desse cliente é formada por 

letras distintas 

 

30. A palavra XAROPE contém 4 letras 

que aparecem na senha do referido 

cliente. 
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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 E 

04 E 

05 C 

06 E 

07 C 

08 E 

09 C 

10 E 

11 C 

12 E 

13 E 

14 C 

15 E 

16 C 

17 C 

18 E 

19 C 

20 C 

21 C 

22 E 

23 C 

24 E 

25 E 

26 C 

27 C 

28 E 

29 C 

30 E 
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