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SIMULADO – 195/360 

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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Com base nessa situação hipotética, 

julgue os itens seguintes. 

1. Jorge é promotor de justiça. 

2. Dos defensores públicos, três são do 

sexo feminino. 

3. Paulo é juiz de direito. 

4. Os dois juízes de direito são do sexo 

masculino. 

 

Escolhendo-se ao acaso uma das pessoas 

entrevistadas, julgue os próximos itens, 

com base no resultado da pesquisa acima.  

5. A probabilidade de essa pessoa 

pretender assistir aos dois 

programas é superior a  1⁄4. 

 

6. A probabilidade de essa pessoa 

pretender assistir a apenas um dos 

programas é igual a  3⁄4. 

Considere que uma equipe de pintores 

tenha concluído, em 25 dias, a pintura de 

100 casas populares padronizadas e que 

cada pintor da equipe tenha pintado uma 

casa em 4 dias. Assumindo que todos os 

pintores da equipe trabalharam no 

mesmo ritmo, julgue os itens a seguir. 

7. A referida equipe era composta de 

16 pintores. 

 

8. Em 10 dias, 8 pintores pintaram 25 

casas. 

Considere um reservatório de formato 

cilíndrico com volume de 60 m3 que 

esteja conectado a um cano para enchê-

lo. Sabendo que a vazão do cano é 

definida como sendo o volume de água 

que sai do cano por segundo, julgue os 

itens seguintes.  

9. Se o raio da circunferência do 

reservatório for reduzido em 10%, 

então a área dessa circunferência 

será reduzida em 19%. 

Supondo que, na construção de uma laje, 

tenham sido gastos 8 m3 , somados os 

volumes de areia e brita utilizados, e 

sabendo que o metro cúbico de areia e o 

de brita custaram, respectivamente, R$ 

142,00 e R$ 48,00 e que foram gastos R$ 

666,00 na compra desses 2 produtos, 

julgue os itens seguintes. 

10. Na compra de brita, foi gasto valor 

inferior a R$ 238,00. 

 

11. Foram comprados mais de 2,8 m³ de 

areia. 

 

Com base no texto acima, julgue os itens 

a seguir. 

12. O argumento "A maioria das vítimas 

era mulher. Marta foi vítima do 

tráfico de pessoas. Logo Marta é 

mulher" é um argumento válido. 
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13. Se for escolhida ao acaso uma das 

vítimas indicadas na pesquisa, a 

probabilidade de que ela seja ou do 

sexo feminino ou um menino será 

inferior a 80%. 

 

14. Se as vítimas indicadas na pesquisa 

totalizaram 250 pessoas, então o 

número de maneiras distintas de se 

escolher um grupo de 3 homens 

entre as vítimas será superior a 

4.000. 

 

15. Supondo que uma nova estação, D, 

seja instalada em um ponto 

equidistante das estações A, B e C, 

então a distância da estação D para 

as estações A, B e C será inferior a 

87 km. 

 

16. Considerando que devam ser 

escolhidas 3 aeronaves para 

inspeção e manutenção, sendo que 

não podem ser selecionadas as 2 

aeronaves de uma mesma estação, e 

que todas as seis estações já 

possuam as duas aeronaves 

previstas, então o número de formas 

distintas de se fazer essa escolha 

será superior a 150. 

 

17. Se a rota escolhida passar pela 

Argentina, então ela passará apenas 

neste país. 

 

18. Considerando que o dólar esteja 

cotado a R$ 1,70, então o 

investimento mencionado será 

superior a R$ 1,1 bilhão. 

Acerca de operações com conjuntos, 

julgue o item subsequente. 

19. Considere que os conjuntos A, B e C 

tenham o mesmo número de 

elementos, que A e B sejam 

disjuntos, que a união dos três 

possuia 150 elementos e que a 

interseção entre B e C possuia o 

dobro de elementos da interseção 

entre A e C. Nesse caso, se a 

interseção entre B e C possui 20 

elementos, então B tem menos de 60 

elementos. 

Os policiais da delegacia de defesa do 

consumidor apreenderam, em um 

supermercado, 19,5 kg de mercadorias 

impróprias para o consumo: potes de 150 

g de queijo e peças de 160 g de 

salaminho. Com base nessa situação, 

julgue os itens a seguir. 

20. Suponha que os potes de queijo 

tenham a forma de um tronco de 

cone de 7 cm de altura, em que o 

raio da base maior meça 4 cm e o da 

base menor, 3 cm. Nesse caso, 

tomando 3,14 como valor 

aproximado para π é correto afirmar 

que essas embalagens têm 

capacidade para, no máximo, 250 

mL. 
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21. Se cada pote de queijo era vendido 

a R$ 9,80 e cada peça de salaminho 

era vendida a R$ 12,50, e se o 

prejuízo do supermercado 

decorrente do impedimento da 

venda desses produtos foi calculado 

em R$ 1.427,50, então foram 

apreendidos 50 potes de queijo e 75 

peças de salaminho. 

 

22. Se 80 potes de queijo foram 

apreendidos, então foram 

apreendidos menos de 8 kg de 

salaminho. 

Uma pesquisa de rua feita no centro de 

Vitória constatou que, das pessoas 

entrevistadas, 60 não sabiam que a 

polícia civil do Espírito Santo possui 

delegacia com sistema online para 

registro ou denúncia de certos tipos de 

ocorrência e 85 não sabiam que uma 

denúncia caluniosa pode levar o 

denunciante à prisão por 2 a 8 anos, além 

do pagamento de multa. A partir dessas 

informações, julgue o item seguinte. 

23. Considerando-se que também foi 

constatado que 10 dos entrevistados 

não sabiam do canal de comunicação 

online nem das penalidades cabíveis 

a denúncias caluniosas, é correto 

concluir que 135 pessoas não tinham 

conhecimento de pelo menos uma 

dessas questões. 

 

24. Suponha que, para cada lote de 3 

radiotransmissores de determinado 

modelo, a probabilidade de 1 deles 

apresentar defeito é 0,25, de 2 deles 

apresentarem defeito é 0,025, e de 

3 apresentarem defeito é 0,0005. 

Nessa situação, considerandose que, 

se pelo menos 1 dos 

radiotransmissores de um lote 

apresentar defeito, todo o lote será 

rejeitado, é correto afirmar que a 

probabilidade de se rejeitar um lote 

é inferior a 25%. 

Para descobrir qual dos assaltantes - 

Gavião ou Falcão - ficou com o dinheiro 

roubado de uma agência bancária, o 

delegado constatou os seguintes fatos: 

F1 - se Gavião e Falcão saíram da cidade, 

então o dinheiro não ficou com Gavião; 

F2 - se havia um caixa eletrônico em 

frente ao banco, então o dinheiro ficou 

com Gavião; 

F3 - Gavião e Falcão saíram da cidade; 

F4 - havia um caixa eletrônico em frente 

ao banco ou o dinheiro foi entregue à 

mulher de Gavião. 

Considerando que as proposições F1, F2, 

F3 e F4 sejam verdadeiras, julgue os 

itens subsequentes, com base nas regras 

de dedução. 

25. A negação da proposição F4 é 

logicamente equivalente à 

proposição "Não havia um caixa 

eletrônico em frente ao banco ou o 

dinheiro não foi entregue à mulher 

de Gavião". 

 

26. A proposição "O dinheiro foi 

entregue à mulher de Gavião" é 

verdadeira. 

 

27. A proposição F2 é logicamente 

equivalente à proposição "Se o 

dinheiro não ficou com Gavião, 

então não havia um caixa eletrônico 

em frente ao banco". 

Diz-se que as proposições P e Q são 

logicamente equivalentes quando 

possuem tabelas-verdade idênticas, de 

modo que tais proposições assumem os 
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mesmos valores lógicos em função de suas 

proposições representa uma forma de 

expressar uma mesma afirmação de 

diferentes maneiras. Considerando essas 

informações, julgue os próximos itens. 

28. A negação da proposição “Marcos 

gosta de estudar, mas não gosta de 

fazer provas” é logicamente 

equivalente à proposição “Marcos 

não gosta de estudar e gosta de fazer 

provas”. 

 

29. A proposição “Como gosta de 

estudar e é compenetrado, João se 

tornará cientista” pode ser expressa 

por “Se João gosta de estudar e é 

compenetrado, então, se tornará 

cientista”. 

 

30. A proposição “Se Lucas vai a sua 

cidade natal, então Lucas brinca 

com seus amigos” pode ser expressa 

por “quando vai a sua cidade natal, 

Lucas brinca com seus amigos”. 
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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  
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17  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 C  

02 E 

03 C 

04 E 

05 E 

06 C 

07 C 

08 C 

09 E 

10 E 

11 C 

12 E 

13 E 

14 C 

15 C 

16 C 

17 C 

18 C 

19 E 

20 E 

21 C 

22 C 

23 C 

24 E 

25 E 

26 C 

27 C 

28 E 

29 C 

30 C 
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