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SIMULADO – 21/360 

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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Considere as seguintes proposições: 

P1: Se o Brasil reduzir as formalidades 

burocráticas e o nível de desconfiança 

nas instituições públicas, eliminar 

obstáculos de infraestrutura e as 

ineficiências no trânsito de mercadorias 

e ampliar a publicação de informações 

envolvendo exportação e importação, 

então o Brasil reduzirá o custo do 

comércio exterior.  

P2: Se o Brasil reduzir o custo do 

comércio exterior, aumentará o fluxo de 

trocas bilaterais com outros países.  

C: Se o Brasil reduzir o nível de 

desconfiança nas instituições públicas, 

aumentará o fluxo de trocas bilaterais 

com outros países. 

A partir dessas proposições, julgue os 

itens 1 a 5 a respeito de lógica 

sentencial. 

1. Se a proposição C e a proposição “O 

Brasil aumentou o fluxo de trocas 

bilaterais com outros países” forem 

verdadeiras, então a proposição “O 

Brasil reduziu o nível de 

desconfiança nas instituições 

públicas” também será verdadeira. 

 

2. O argumento constituído pelas 

premissas P1 e P2 e pela conclusão C 

é um argumento válido. 

 

3. Se a proposição “O Brasil reduziu o 

custo do comércio exterior” for 

verdadeira, então a proposição P1 

também será verdadeira, 

independentemente do valor lógico 

das demais proposições simples que 

constituem a proposição P1. 

 

4. A proposição P2 é logicamente 

equivalente à proposição “O Brasil 

não reduz o custo do comércio 

exterior, ou aumentará o fluxo de 

trocas bilaterais com outros países”. 

 

5. A proposição P2 é logicamente 

equivalente à proposição “Se o Brasil 

não aumentar o fluxo de trocas 

bilaterais com outros países, não 

reduzirá o custo do comércio 

exterior”. 

Com base na proposição P: “Na máxima 

extensão permitida pela lei, a empresa 

não garante que o serviço por ela 

prestado não será interrompido, ou que 

seja livre de erros”, julgue os itens 6 e 7. 

6. Se as proposições “O serviço 

prestado pela empresa não será 

interrompido” e “O serviço prestado 

pela empresa é livre de erros” forem 

verdadeiras, então a proposição P 

também será verdadeira. 

 

7. A negação da proposição P está 

corretamente expressa por “Na 

mínima extensão não permitida pela 

lei, a empresa garante que o serviço 

por ela não prestado será 

interrompido e que não seja livre de 

erros”. 

Para o conjunto Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10}, se A for um subconjunto de Ω, 

indique por S(A) a soma dos elementos de 

A e considere S(Ø) = 0. Nesse sentido, 

julgue os itens 8 a 10. 

8. Se A e B forem subconjuntos de Ω, 

tais que A ⊂B, então 0 ≤ S(A) ≤ S(B) 

≤ 55. 

 

9. Se A⊂Ω , e se Ω\A é o complementar 

de A em Ω , então S(Ω\A) = S(Ω) – 

S(A). 
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10. É possível encontrar conjuntos A e B, 

subconjuntos de Ω, disjuntos, tais 

que A ∪B = Ω e S(A) = S(B). 

Considerando que P seja a proposição “O 

atual dirigente da empresa X não apenas 

não foi capaz de resolver os antigos 

problemas da empresa como também não 

conseguiu ser inovador nas soluções para 

os novos problemas”, julgue os itens 11 a 

13 a respeito da lógica sentencial. 

11. A negação da proposição P está 

corretamente expressa por “O atual 

dirigente da empresa X foi capaz de 

resolver os antigos problemas da 

empresa ou conseguiu ser inovador 

nas soluções para os novos 

problemas”. 

 

12. A proposição P é logicamente 

equivalente à proposição “O atual 

dirigente da empresa X não foi capaz 

de resolver os antigos problemas da 

empresa ou não conseguiu ser 

inovador nas soluções para os novos 

problemas”. 

 

13. Se a proposição “O atual dirigente da 

empresa X não foi capaz de resolver 

os antigos problemas da empresa” 

for verdadeira e se a proposição “O 

atual dirigente da empresa X não 

conseguiu ser inovador nas soluções 

para os novos problemas da 

empresa” for falsa, então a 

proposição P será falsa. 

Sabendo-se que uma repartição possui 30 

servidores, sendo 10 do sexo feminino, 

julgue o item 14. 

14. A quantidade de maneiras distintas 

de se selecionar 5 servidores dessa 

repartição de forma que 4 sejam do 

sexo feminino é inferior a 4.000. 

Em um campeonato de futebol, a 

pontuação acumulada de um time é a 

soma dos pontos obtidos em cada jogo 

disputado. Por jogo, cada time ganha três 

pontos por vitória, um ponto por empate 

e nenhum ponto em caso de derrota. Com 

base nessas informações, julgue os itens 

15 e 16. 

15. Se um time disputou 4 jogos, então 

a probabilidade de a pontuação 

acumulada desse time ser maior ou 

igual a 4 e menor ou igual a 7 será 

superior a 0,35. 

 

16. Nesse campeonato, os critérios de 

desempate maior número de vitórias 

e menor número de derrotas são 

equivalentes. 

Em uma escola, uma pesquisa, entre seus 

alunos, acerca de práticas esportivas de 

futebol, voleibol e natação revelou que 

cada um dos entrevistados pratica pelo 

menos um desses esportes. As 

quantidades de alunos entrevistados que 

praticam esses esportes estão mostradas 

na tabela abaixo. 

Com base nas informações e na tabela 

acima, julgue os itens 17 a 19. 

17. Mais de 130 dos alunos praticam 

apenas 2 dessas atividades 

esportivas. 

 

18. Entre os alunos, 20 praticam voleibol 

e natação, mas não jogam futebol. 

 

19. Escolhendo-se um aluno ao acaso, 

entre os entrevistados, a 
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probabilidade de ele praticar 

natação é inferior a 10%. 

A figura acima ilustra parte de um jogo 

de tabuleiro com 100 casas, numeradas 

de 1 a 100, em que a centésima é 

denominada casa de chegada. O 

movimento das peças é determinado pelo 

jogo de um dado de seis faces numeradas 

de 1 a 6. Os jogadores vão se alternando 

no lançamento do dado e movimentando 

suas peças até que cheguem à casa de 

número 100. Para movimentar a sua 

peça, o jogador deverá lançar o dado e 

respeitar as seguintes regras: 

se o número obtido no lançamento do 

dado for superior a 3, o jogador deverá 

andar uma quantidade de casas igual a 

esse número;  

se o número obtido no lançamento do 

dado for inferior a 4, o jogador deverá 

andar uma quantidade de casas igual ao 

dobro desse número. Sabendo disto 

julgue os itens 20 a 22. 

20. Um jogador poderá atingir a casa de 

chegada com exatamente 24 

lançamentos do dado. 

 

21. É possível que um jogador atinja a 

casa de chegada com 16 

lançamentos do dado. 

 

22. Com um lançamento do dado, a 

probabilidade de que o resultado 

obtido permita que o jogador avance 

quatro casas com a sua peça é 

superior a 0,3. 

Considerando os conectivos lógicos usuais 

e que as letras maiúsculas representem 

proposições lógicas simples, julgue os 

itens 23 e 24 acerca da lógica 

proposicional. 

23. A sentença “Os candidatos 

aprovados e nomeados estarão 

subordinados ao Regime Jurídico 

Único dos Servidores Civis da União, 

das Autarquias e das Fundações 

Públicas Federais” é uma proposição 

lógica composta. 

 

24. A proposição (PVQ)^(RVS)<-

>[Q^(RVS)]V[(P^R)V(P^S)] é uma 

tautologia. 

Para se ir da parte norte de uma cidade à 

parte sul é necessário passar por uma 

ilha. A ilha está ligada à parte norte por 

3 pontes de pistas duplas e, à parte sul, 

por 2 pontes, também de pistas duplas. 

Na ilha, há conexões, de pistas duplas, 

ligando todas as pontes de acesso à ilha, 

de forma que uma pessoa possa transitar 

livremente de uma parte à outra por 

essas pontes. Considerando essa 

descrição e que Maria esteja na parte 

norte da cidade, que Pedro esteja na ilha 

e que João esteja na parte sul, julgue os 

itens 25 a 27. 

25. Caso, ao acessar a ilha, partindo de 

determinada ponte, Maria passe por 

cada uma das 5 pontes uma única 

vez, ela não retornará à ponte de 

partida. 

 

26. Caso João queira ir para a parte da 

cidade em que Maria se encontra, 

ele poderá fazê-lo no máximo de 5 

maneiras distintas. 

 

27. Para sair da ilha, visitar a parte 

norte, voltar à ilha, visitar a parte 

sul e voltar à ilha, sem passar 2 vezes 
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pela mesma ponte, Pedro tem 12 

maneiras distintas de fazê-lo. 

Considerando que P seja a proposição 

“Não basta à mulher de César ser 

honesta, ela precisa parecer honesta”, 

julgue os itens 28 e 29, acerca da lógica 

sentencial. 

28. A negação da proposição P está 

corretamente expressa por “Basta à 

mulher de César ser honesta, ela não 

precisa parecer honesta”. 

 

29. Se a proposição “Basta à mulher de 

César ser honesta” for falsa e a 

proposição “A mulher de César 

precisa parecer honesta” for 

verdadeira, então a proposição P 

será verdadeira. 

A partir de uma amostra de 1.200 

candidatos a cargos em determinado 

concurso, verificou-se que 600 deles se 

inscreveram para o cargo A, 400 se 

inscreveram para o cargo B e 400, para 

cargos distintos de A e de B. Alguns que 

se inscreveram para o cargo A também se 

inscreveram para o cargo B.  

A respeito dessa situação hipotética, 

julgue o item 30. 

30. Menos de 180 candidatos se 

inscreveram no concurso para os 

cargos A e B. 
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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 E 

03 C 

04 C 

05 C 

06 C 

07 E 

08 C 

09 C 

10 E 

11 C 

12 E 

13 C 

14 E 

15 C 

16 E 

17 C 

18 E 

19 E 

20 C 

21 E 

22 C 

23 E 

24 C 

25 C 

26 E 

27 C 

28 E 

29 C 

30 E 
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