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SIMULADO – 189/360 

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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1. A negação da proposição P é a 

proposição “o cabo USB em uso tem 

menos de três metros de 

comprimento”. 

 

2. A proposição correspondente à 

premissa I da argumentação pode ser 

corretamente representada por 

PVQ→R. 

 

3. A proposição correspondente à 

conclusão da argumentação (item III) 

pode ser corretamente representada 

por ~TΛ~P→SΛQ. 

Sabendo que N = {0, 1, 2, 3,...} é o 

conjunto dos números naturais, julgue o 

item seguinte, relativos a esse conjunto, 

a seus subconjuntos e às operações em N. 

4. Se C = {0, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 15, 24, 

68}, então o conjunto D = {0, 2, 3, 7, 

9, 11, 15} é formado por todos os 

elementos de C menores que 24 

 

5. Um número natural n é chamado de 

sucessor do número natural m se n 

vem imediatamente após m; nesse 

caso, m é também chamado de 

antecessor de n. Dessa forma, é 

correto afirmar que em N todo 

número tem sucessor e também 

antecessor. 

 

6. O número resultante da operação 

matemática 123 + 2.357 é sucessor 

do resultante da operação 122 + 

2.356. 

 

7. Se A = {1, 4, 8, 13, 17, 22, 25, 127, 

1.234} e B é o conjunto dos números 

ímpares, então os elementos que 

estão em A e em B são: 1, 13, 17, 25 

e 127. 

Ainda com relação às operações no 

conjunto dos números naturais N, julgue 

o próximo item. 

8. Suponha que, para preparar um copo 

de suco, a merendeira de uma escola 

gaste 3 xícaras de água, 4 colheres 

de açúcar e 2 colheres de 

concentrado de suco e que cada 

aluno beba 3 copos do suco 

preparado. Nesse caso, para 

preparar suco para 200 alunos, a 

merendeira gastará 1.800 xícaras de 

água, 3.600 colheres de açúcar e 

1.200 colheres de concentrado de 

suco. 

Em uma instituição de ensino, o critério 

para aprovação dos estudantes 

determina que a nota final deva ser igual 

ou superior a 6 e que a quantidade de 

faltas não exceda a 25% da quantidade 

de dias de aulas. 

Tendo como base as informações acima e 

as proposições P: “A nota final do 

estudante foi igual ou superior a 6.”; Q: 

“A quantidade de faltas do estudante não 

excedeu a 25% da quantidade de dias de 
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aulas.”; e R: “O estudante foi 

aprovado.”, julgue o item, a respeito de 

lógica sentencial. 

9. Se P -> R representa a proposição 

“Se P, então R”, então a proposição 

P -> R é equivalente à proposição: 

“Se a nota final do estudante foi 

igual ou superior a 6, então o 

estudante foi aprovado”. 

 

10. Se PVQ representa a proposição “P 

ou Q”, então o critério de aprovação 

da instituição de ensino está 

corretamente expresso pela 

proposição [PVQ]→R 

 

11. Se PΛQ representa a proposição “P e 

Q”, se as proposições P e [PΛQ]¬R 

forem verdadeiras e se a proposição 

R for falsa, então a proposição Q 

também será falsa. 

 

12. A proposição ¬P — negação de 

proposição P — está corretamente 

expressa por “A nota final do 

estudante foi igual ou inferior a 6”. 

Se o produto das idades, em anos, de 3 

irmãos é igual a 22, e se o irmão mais 

novo se chama Fernando, então 

13. o irmão mais velho tem mais de 12 

anos de idade. 

 

14. a soma das idades dos 3 irmãos é 

inferior a 20 anos. 

Entre 3 mulheres e 4 homens, 4 serão 

escolhidos para ocupar, em uma 

empresa, 4 cargos de igual importância. 

Julgue o item a seguir, a respeito das 

possibilidades de escolha dessas 4 

pessoas. 

15. A proposição “Se 2 mulheres e 2 

homens forem os escolhidos, então a 

quantidade de maneiras distintas de 

se ocupar os cargos é igual a 12” é 

uma proposição falsa. 

 

16. A proposição “Se todas as mulheres 

forem escolhidas, então a 

quantidade de escolhas distintas 

para a ocupação das vagas é igual a 

3” é uma proposição verdadeira. 

Célia e Melissa são candidatas ao cargo 

de presidente de uma empresa. A escolha 

será decidida na assembleia de 

acionistas e cada acionista poderá votar 

nas duas candidatas, em apenas uma ou 

em nenhuma delas. Uma pesquisa entre 

os 100 acionistas da empresa revelou a 

seguinte tendência: 

• 16 acionistas não votariam em nenhuma 

dessas 2 candidatas;  

• 28 acionistas votariam apenas em 

Melissa;  

• 65 acionistas votariam apenas em Célia 

ou apenas em Melissa. 

Nesse caso, escolhendo-se um acionista 

ao acaso, a probabilidade de ele votar 

17. apenas em Célia é inferior a 0,4. 

 

18. nas duas candidatas é igual a 0,2. 

 

19. em Melissa é superior a 0,45. 

Considerando que cada um dos membros 

de uma equipe de analistas formada para 

elaborar o balanço de determinada 

empresa tenha feito 5% do balanço dessa 

empresa em 2 horas, tendo sido esse o 

ritmo de trabalho de todos os analistas 

da equipe, e sabendo que o referido 

trabalho foi concluído em 8 horas, julgue 

os itens a seguir. 
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20. A equipe era composta por 5 

analistas. 

 

21. Metade do balanço foi feito por 3 

analistas em 6 horas e meia. 

 

A respeito dessa situação hipotética, 

julgue os itens a seguir. 

22. Para Pedro o desafio consiste em 

acertar uma opção entre três. 

 

23. O filho de Pedro tem mais de 16 

anos. 

 

24. Um dos amigos fez mais gols que 

cada um dos outros dois. 

 

25. Se Pedro souber que um dos amigos 

fez menos gols que cada um dos 

outros dois, então ele acertará o 

desafio. 

Considerando as proposições simples p e 

q e a proposição composta   

S: [ (p→q) ∧ (~q) ]→(~p),  julgue os itens 

que se seguem. 

26. Considere a tabela-verdade da 

proposição S que contenha apenas as 

colunas relativas às proposições p, q 

, ~p,~q,p→q, (p→q)∧(~q),  e S. 

Nesse caso, é correto afirmar que 

nessa tabela o valor lógico F aparece 

10 vezes. 

 

27. A proposição S é uma tautologia. 

 

28. Considerando todos os possíveis 

valores lógicos das proposições p e q, 

é correto afirmar que a proposição 

(p→q) ∧ (~q)  possui valores lógicos 

V e F em quantidades iguais. 

Considerando 20 pontos sobre uma 

circunferência, em posições distintas, 

julgue os itens subsequentes. 

29. O polígono que tem vértices nesses 

20 pontos tem 170 diagonais. 

 

30. Tendo vértices nesses 20 pontos, é 

possível formar 1.140 triângulos. 
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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 C 

03 C 

04 E 

05 E 

06 E 

07 C 

08 E 

09 C 

10 E 

11 C 

12 E 

13 E 

14 C 

15 C 

16 E 

17 C 

18 E 

19 C 

20 C 

21 E 

22 E 

23 E 

24 C 

25 C 

26 E 

27 C 

28 E 

29 C 

30 C 
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