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SIMULADO – 207/360 

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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Recentemente, a empresa Fast Brick 

Robotics mostrou ao mundo um robô, 

conhecido como Hadrian 105, capaz de 

construir casas em tempo recorde. Ele 

consegue trabalhar algo em torno de 20 

vezes mais rápido que um ser humano, 

sendo capaz de construir até 150 casas 

por ano, segundo informações da 

empresa que o fabrica. 

Internet:<www.fastbrickrobotics.net>  

(com adaptações). 

Tendo como referência as informações 

acima, julgue o item a seguir. 

1. Se um único robô constrói uma casa 

de 100 m2 em dois dias, então 4 

robôs serão capazes de construir 6 

casas de 75 m2 em menos de dois 

dias. 

Em cada um do próximo item, é 

apresentada uma situação hipotética 

seguida de uma assertiva a ser julgada. 

2. Uma empresa de transporte de carga 

dispunha de 2 caminhões que, em 5 

dias de trabalho com jornada diária 

de 8 horas, percorriam 7.000 km. 

Essa empresa vendeu um dos 

caminhões e demitiu o respectivo 

motorista, tendo aumentado para 11 

horas diárias a jornada de trabalho 

do motorista que permaneceu na 

empresa. Nessa situação, esse 

motorista trafegará menos de 7 dias 

para percorrer 6.000 km. 

 

3. Em uma repartição pública, 20 

servidores, igualmente eficientes, 

trabalhando 6 horas ao dia analisam, 

em 14 dias, 300 processos. Nessa 

situação, caso ocorra redução da 

força de trabalho em 40% e aumento 

de jornada em 50%, em 10 dias serão 

analisados mais de 195 processos. 

4. Em certo ano, o aumento dos preços 

com a inflação foi de 10% e, no ano 

seguinte, de 8%. Durante esse 

período, um trabalhador não teve 

reajuste salarial e, para recuperar o 

valor de compra do seu salário, deve 

receber um reajuste igual ao 

aumento total dos preços nesses dois 

anos. Portanto esse reajuste deve 

ser de 18,8%. 

 

5. Em uma universidade, 44% dos 

estudantes já tiveram reprovação 

em alguma disciplina. Se 60% dos 

estudantes são homens, e metade 

deles já teve alguma reprovação, 

então, escolhendo ao acaso uma 

mulher que estude nessa 

universidade, é correto dizer que há 

38% de probabilidade de ela já ter 

sido reprovada em alguma 

disciplina. 

 

6. Um fiscal da prefeitura trabalha por 

amostragem: de um grupo de 20 

empresas, serão sorteadas 5 para 

uma fiscalização no local. Se, nesse 

grupo, há duas empresas em 

situação irregular, é correto afirmar 

que a probabilidade de ambas serem 

sorteadas é quatro vezes menor do 

que a probabilidade de apenas uma 

delas ser sorteada. 

Sobre os candidatos a uma vaga de 

emprego, sabe-se que: 

• 10% deles falam inglês e espanhol; 

• 32 candidatos não falam nem inglês nem 

espanhol; 

• O número dos candidatos que falam 

inglês é o dobro do número dos que falam 

espanhol. 
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7. Assim, pode-se deduzir 

corretamente que há 160 

candidatos, dos quais 96 falam inglês 

e 48 falam espanhol. 

A respeito de proporções e regra de três, 

julgue os próximos itens. 

8. Se 8 alfaiates que trabalham em um 

mesmo ritmo confeccionarem 36 

blusas em 9 horas de trabalho, então 

10 alfaiates, com a mesma 

produtividade dos outros 8, 

confeccionarão, em 8 horas de 

trabalho, mais de 45 blusas. 

 

9. Caso toda a produção de uma fábrica 

seja destinada aos públicos infantil, 

jovem e adulto, de modo que as 

porcentagens da produção 

destinadas a cada um desses 

públicos sejam inversamente 

proporcionais, respectivamente, aos 

números 2, 3 e 6, então mais de 30% 

da produção dessa fábrica destinar-

se-á ao público jovem. 

Em uma escola do município X, há, no 7.º 

ano, 40 estudantes matriculados no turno 

matutino, 35, no vespertino e 30, no 

noturno. Com base nessas informações, 

julgue o item seguinte.  

10. Se a quantidade de estudantes do 7.º 

ano corresponder a 15% das 

matrículas da escola, então, nessa 

escola, haverá mais de 800 

estudantes matriculados. 

Na reforma de uma escola, que foi feita 

em 12 semanas, a quantidade de 

pintores, carpinteiros e eletricistas 

mudou a cada semana. Os operários 

trabalharam de segunda-feira a sexta-

feira, oito horas por dia.  

Com base nas informações acima, julgue 

o item a seguir, considerando que os 

operários que desempenham a mesma 

função possuem a mesma produtividade e 

eficiência.  

11. Se 12 carpinteiros restauram todas 

as carteiras da escola em 30 dias 

úteis, então 15 carpinteiros 

restauram todas as carteiras em 

menos de 25 dias úteis. 

 

12. Considere que, na 5. semana, 55 

operários trabalharam na reforma: 

pelo menos 80% desses eram do sexo 

masculino e, desses, no mínimo 75% 

tinham mais de 50 anos de idade. 

Nesse caso, é correto afirmar que a 

soma das idades dos operários do 

sexo masculino que trabalharam na 

5. a semana era no mínimo igual a 

1.650 anos. 

 

13. Se dois pintores pintam 12 m2 de 

parede em 15 min, então cinco 

pintores, em 12 min, pintam mais de 

25 m2 de parede. 

 

Na tabela acima, que mostra a 

distribuição das idades dos alunos do 8.º 

ano de uma escola, a média aritmética 

das idades é igual a 13. A respeito desses 

estudantes e de suas idades, julgue o 

item que se segue. 

14. Se dois estudantes da turma forem 

aleatoriamente escolhidos para 

participar do coral da escola, a 

probabilidade de pelo menos um 

deles ter menos de 13 anos de idade 

é igual a 8 / 13 

 

15. Se, para compor uma comissão de 

festas da escola, um aluno da turma, 

com mais de 13 anos de idade, for 

escolhido de modo aleatório, então 
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a probabilidade de ele ter 14 anos de 

idade será igual a 1/2. 

 

16. Considere que, ao escolher 

aleatoriamente dois estudantes da 

turma, tenha sido constatado que a 

probabilidade de eles serem do sexo 

feminino é igual a 1/10. Nesse caso, 

essa turma tem mais de 15 alunas. 

Na secretaria de um órgão público, as 

páginas dos processos, para serem 

digitalizadas, são separadas e 

distribuídas entre 7 servidores — 4 

servidores recém-contratados e 3 

servidores antigos. Julgue os itens a 

seguir, a respeito dessa situação. 

17. Se um servidor antigo e um recém-

contratado digitalizaram as páginas 

de um processo em 1 hora e se o 

primeiro digitalizou cada página em 

40 segundos e o segundo, em 50 

segundos, então o servidor antigo 

digitalizou 25% de páginas a mais que 

o recém-contratado. 

 

18. Se as 28.000 páginas de um conjunto 

de processos foram digitalizadas 

pelos 7 servidores e se os servidores 

antigos digitalizaram 5.000 páginas a 

mais que os recém-contratados, 

então os servidores antigos 

digitalizaram mais de 18.000 

páginas. 

Considerando que uma equipe de 30 

operários, igualmente produtivos, 

construa uma estrada de 10 km de 

extensão em 30 dias, julgue os próximos 

itens. 

19. Se a tarefa estiver sendo realizada 

pela equipe inicial de 30 operários e, 

no início do quinto dia, 2 operários 

abandonarem a equipe, e não forem 

substituídos, então essa perda 

ocasionará atraso de 10 dias no 

prazo de conclusão da obra. 

 

20. Se, ao iniciar a obra, a equipe 

designada para a empreitada 

receber reforço de uma segunda 

equipe, com 90 operários 

igualmente produtivos e 

desempenho igual ao dos operários 

da equipe inicial, então a estrada 

será concluída em menos de 1/5 do 

tempo inicialmente previsto. 

 

Considerando os dados apresentados no 

gráfico, julgue o item seguinte. 

21. O número de acidentes ocorridos em 

2008 foi, pelo menos, 26% maior que 

o número de acidentes ocorridos em 

2005. 

Na central de telefonia (call center) de 

determinada empresa, 8 telefonistas, 

com jornada de trabalho de 6 horas, 

atendem a 400 ligações de clientes.  

Sabendo que os telefonistas dessa central 

são igualmente eficientes, julgue os itens 

seguintes. 

22. Se, após treinamento, os 8 

telefonistas passarem a atender os 

400 clientes em 5 horas, então o 

tempo de atendimento de cada 

cliente diminuirá em mais de 15%. 

 

23. Caso a empresa, desejando atender 

o triplo de clientes, duplique a 

quantidade de telefonistas, todos 



 

www.acasadosimulado.com.br 

6       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 207/360 

com a mesma eficiência dos 8 

iniciais, e aumente a quantidade de 

horas trabalhadas diariamente, a 

jornada de trabalho será aumentada 

em 50%. 

 

24. Se a empresa diminuir a jornada de 

trabalho de cada telefonista para 4 

horas, então, para manter o mesmo 

nível de atendimento, serão 

necessários mais 4 telefonistas com 

a mesma eficiência das demais. 

Considerando que o custo de produção de 

um refrigerante em lata seja R$ 0,50 por 

unidade produzida e que essa mesma 

latinha seja vendida a R$ 2,50, julgue os 

itens seguintes. 

25. Se o custo de produção de cada 

refrigerante for reduzido em 40%, 

mantendo-se o mesmo valor de 

venda do produto, então o lucro por 

latinha aumentará 20%. 

 

26. O preço de custo do refrigerante em 

lata representa 20% do valor de sua 

venda. 

 

27. É necessário vender 15 refrigerantes 

para obter-se um lucro líquido de R$ 

30,00. 

Tendo em vista que um relator analise 3 

relatórios em 2 horas e que todos os 

relatores tenham essa mesma eficiência, 

julgue os itens subsequentes.  

28. Para analisar 47 relatórios em uma 

hora e meia, serão necessários 20 

relatores. 

 

29. Se, para cada 5 relatórios 

analisados, 3 são descartados e 2 são 

aprovados, então, de um total de 

300 relatórios, 180 serão aprovados 

e 120 descartados. 

 

30. Em 4 horas, 5 relatores irão analisar 

um total de 30 relatórios. 
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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 E 

04 C 

05 E 

06 E 

07 E 

08 E 

09 C 

10 E 

11 C 

12 C 

13 E 

14 C 

15 C 

16 E 

17 C 

18 E 

19 E 

20 E 

21 C 

22 C 

23 C 

24 C 

25 E 

26 C 

27 C 

28 E 

29 E 

30 C 
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