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SIMULADO – 3/360 

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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A tabela acima mostra o resultado de 

uma pesquisa de intenção de voto, com 

240 entrevistados — 115 do sexo 

masculino e 125 do feminino —, nos 

partidos PA, PB, PC e PD. Cada 

entrevistado preencheu uma ficha em que 

informava seu gênero (masculino ou 

feminino) e o partido em que pretendia 

votar. Considerando que essas fichas 

tenham sido arquivadas e que a 

probabilidade de se selecionar 

aleatoriamente qualquer uma delas é a 

mesma para todas as fichas, julgue o item 

1. 

1. A probabilidade de se selecionar 

aleatoriamente uma ficha de um 

entrevistado do sexo feminino que 

pretende votar no partido PC é 

inferior a 0,18. 

Julgue os itens 2 a 4, acerca da 

proposição P: Quando acreditar que 

estou certo, não me importarei com a 

opinião dos outros.  

2. A proposição P é logicamente 

equivalente a “Como não me 

importo com a opinião dos outros, 

acredito que esteja certo”. 

 

3. Se a proposição “Acredito que estou 

certo” for verdadeira, então a 

veracidade da proposição P estará 

condicionada à veracidade da 

proposição “Não me importo com a 

opinião dos outros”. 

 

4. Uma negação correta da proposição 

“Acredito que estou certo” seria 

“Acredito que não estou certo”. 

Uma pesquisa sobre o objeto de atividade 

de 600 empresas apresentou o seguinte 

resultado: 

• 5/6 dessas empresas atuam no mercado 

de transporte fluvial de cargas; 

• 1/3 dessas empresas atuam no mercado 

de transporte fluvial de passageiros; 

• 50 dessas empresas não atuam com 

transporte fluvial, nem de cargas, nem de 

passageiros; 

Com base nessa situação hipotética e 

sabendo-se que as 600 empresas 

pesquisadas se enquadram em, pelo 

menos, uma das 3 opções acima, julgue os 

itens 5 a 7. 

5. A partir do resultado da pesquisa, é 

correto concluir que 1/4 dessas 

empresas atuam tanto no mercado 

de transporte fluvial de cargas 

quanto no de passageiros. 

 

6. Selecionada, ao acaso, uma dessas 

empresas, a probabilidade de que 

ela não atue com transporte fluvial 

de cargas nem de passageiros é 

inferior a 10%. 

 

7. O número de empresas que atuam 

somente no mercado de transporte 

fluvial de passageiros é superior ao 

número de empresas que não atuam 

com transporte fluvial, nem de 

cargas, nem de passageiros. 

Considerando que P seja a proposição “Se 

os seres humanos soubessem se 

comportar, haveria menos conflitos entre 

os povos”, julgue os itens 8 a 11. 
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8. A proposição P é logicamente 

equivalente à proposição “Se 

houvesse menos conflitos entre os 

povos, os seres humanos saberiam se 

comportar”. 

 

9. A proposição P é logicamente 

equivalente à proposição “Os seres 

humanos não sabem se comportar ou 

haveria menos conflitos entre os 

povos”. 

 

10. A negação da proposição P pode ser 

corretamente expressa pela 

proposição “Se os seres humanos não 

soubessem se comportar, não 

haveria menos conflitos entre os 

povos”. 

 

11. Se a proposição “Os seres humanos 

sabem se comportar” for falsa, 

então a proposição P será 

verdadeira, independentemente do 

valor lógico da proposição “Há 

menos conflitos entre os povos”. 

Ao consultar alguns perfis na rede social 

X, Marcos percebeu que tinha, com 

Carlos, 37 amigos em comum, com Pedro, 

51 amigos em comum, e com Henrique, 45 

amigos em comum. 

Com base nessa situação hipotética, 

julgue os itens 12 a 14. 

12. Marcos, Carlos, Pedro e Henrique 

têm em comum menos de 40 amigos 

na rede social X. 

 

13. Considerando que, na rede social X, 

Marcos não possua outros amigos 

além daqueles em comum com 

Carlos, Pedro e Henrique, e que 

estes não possuam, entre si, amigos 

em comum, então é correto inferir 

que Marcos possui menos de 130 

amigos nessa rede social. 

14. As informações apresentadas 

permitem concluir que Marcos possui 

mais de 100 amigos na rede social X. 

O rito processual de análise de 

determinado tipo de processo segue as 

três seguintes fases: 

• instrução: após a apresentação da 

representação e das provas, o juiz decide 

pela admissibilidade ou não do caso; 

• julgamento: admitido o caso, o juiz 

analisa o mérito para decidir pela culpa 

ou não do representado; 

• apenação: ao culpado o juiz atribui uma 

pena, que pode ser ou o pagamento de 

multa, ou a prestação de serviços à 

comunidade. 

A partir das informações acima, 

considerando que a probabilidade de que 

ocorra erro de decisão na primeira fase 

seja de 10%, na segunda, de 5% e, na 

terceira, de 3%, e que a ocorrência de 

erro em uma fase não influencie a 

ocorrência de erro em outras fases, 

julgue os itens 15 a 17. 

15. A probabilidade de que ocorram 

erros de decisão em todas as fases 

do processo é inferior a 0,1%. 

 

16. A probabilidade de que haja erro de 

decisão na análise de um processo 

em que se inocente o representado 

é inferior a 14%. 

 

17. Para cada processo do referido tipo, 

desconsiderando os possíveis erros 

de decisão, a quantidade de 

possíveis decisões durante o rito 

processual é superior a 5. 
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Um grupo de 15 turistas que planeja 

passear pelo rio São Francisco, no Canyon 

do Xingó, em Sergipe, utilizará, para o 

passeio, três barcos: um amarelo, um 

vermelho e um azul. Cada barco tem 

capacidade máxima para 8 ocupantes e 

nenhum deles deixará o porto com menos 

de 3 ocupantes. 

Com base nessa situação hipotética, 

julgue os itens 18 a 21. 

18. Considere que 8 turistas tenham 

ocupado o barco amarelo, que os 

demais tenham sido distribuídos, de 

maneira aleatória, entre os outros 2 

barcos e que nenhum barco tenha 

permanecido no porto. Nesse caso, a 

probabilidade de o barco vermelho 

ter deixado o porto com 4 turistas é 

superior a 0,47. 

 

19. Considere que esse grupo seja 

formado por 9 turistas do sexo 

feminino e 6 do masculino e que as 

mulheres tenham se dividido em 3 

grupos de 3 mulheres, tendo cada 

grupo ocupado um barco diferente. 

Nesse caso, se os turistas homens se 

distribuíram nos barcos de maneira 

aleatória, a probabilidade de o barco 

vermelho ter deixado o porto com 5 

turistas homens é superior a 0,04. 

 

20. A quantidade de maneiras distintas 

de escolher 8 turistas para ocupar o 

barco azul e 7 para ocupar o barco 

amarelo é inferior a 8² × 7². 

 

21. A quantidade de maneiras distintas 

de distribuir os 15 turistas pelos 3 

barcos, de forma que cada barco 

seja ocupado por exatamente 5 

turistas, é superior a 2² × 3² × 7² × 

11². 

Julgue os itens 22 a 24, relacionados à 

lógica proposicional. 

22. A sentença “A crença em uma justiça 

divina, imparcial, incorruptível e 

infalível é lenitivo para muitos que 

desconhecem os caminhos para a 

busca de seus direitos, assegurados 

na Constituição” é uma proposição 

lógica simples. 

 

23. A sentença “O reitor declarou estar 

contente com as políticas 

relacionadas à educação superior 

adotadas pelo governo de seu país e 

com os rumos atuais do movimento 

estudantil” é uma proposição lógica 

simples. 

 

24. A sentença “O sistema judiciário 

igualitário e imparcial promove o 

amplo direito de defesa do réu ao 

mesmo tempo que assegura uma 

atuação investigativa completa por 

parte da promotoria” é uma 

proposição lógica composta. 

Julgue os itens 25 e 26, considerando os 

conectivos lógicos usuais ¬, ^, v, ->, <-> e 

que P, Q e R representam proposições 

lógicas simples.  

25. A proposição  

[P->(Q^R)]<->{[(¬P)vQ]^[(¬P)vR]} é 

uma tautologia. 

 

26. Sabendo-se que, para a construção 

da tabela verdade da proposição 

(PvQ)<->(Q^R), a tabela mostrada 

abaixo normalmente se faz 

necessária, é correto afirmar que, a 

partir da tabela mostrada, a coluna 

correspondente à proposição 

(PvQ)<->(Q^R) conterá, de cima para 

baixo e na sequência, os seguintes 

elementos: V F F F V F F F. 
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Onze secretarias integram a 

administração pública de determinada 

cidade, entre as quais, a Secretaria de 

Agronegócios (SEAGR) e a Secretaria de 

Controle e Transparência (SCT). Em 

2009, a SCT instituiu um programa de 

acompanhamento sistemático das 

secretarias de forma que, a cada ano, 3 

secretarias seriam escolhidas 

aleatoriamente para que seus trabalhos 

fossem acompanhados ao longo do ano 

seguinte. Com esse programa, 

considerado um sucesso, observou-se uma 

redução anual de 10% no montante de 

recursos desperdiçados dos cofres 

municipais desde 2010. De acordo com os 

dados obtidos em 100 auditorias 

realizadas pela SCT, os motivos desses 

desperdícios incluíam: 

• amadorismo nas tomadas de decisão (o 

gestor não era formado na área de 

atuação) - 28 auditorias;  

• incompetência nas tomadas de decisão 

(o gestor não possui conhecimento 

técnico no assunto) - 35 auditorias;  

• má-fé nas tomadas de decisão (o gestor 

decide em detrimento do interesse 

coletivo) - 40 auditorias.  

Ao se defender da acusação de que teria 

causado desperdício de recursos 

municipais em razão de má-fé nas 

tomadas de decisão, o gestor da SEAGR 

apresentou o seguinte argumento, 

composto das premissas P1 e P2 e da 

conclusão C. 

P1: Se tivesse havido má-fé em minhas 

decisões, teria havido desperdício de 

recursos municipais em minha gestão e eu 

teria sido beneficiado com isso.  

P2: Se eu tivesse sido beneficiado com 

isso, teria ficado mais rico.  

C: Não houve má-fé em minhas decisões. 

Com base nessas informações julgue os 

itens 27 a 30. 

27. Considerando essa situação 

hipotética, é correto afirmar que a 

quantidade de maneiras distintas de 

se selecionar 3 secretarias em 2014 

para que seus trabalhos sejam 

acompanhados pela SCT ao longo de 

2015 é superior a 150 e inferior a 

250. 

 

28. A probabilidade de a SEAGR ser 

selecionada para ter seus trabalhos 

acompanhados em 2014 e 2015 é 

superior a 0,01 e inferior a 0,1. 

 

29. Considere que o percentual de 

redução anual no montante de 

recursos desperdiçados dos cofres 

municipais se mantenha constante 

ao longo dos anos e que em 2010 

tenham sido desperdiçados R$ 10 

milhões. Nesse caso, considerando 

0,2 como valor aproximado para 

0,915 , é correto afirmar que de 

2010 a 2024 — 15 anos — foram 

desperdiçados mais de R$ 100 

milhões. 

 

30. "Houve má-fé em minhas decisões, 

mas não houve desperdício de 

recursos municipais em minha 

gestão ou eu não me beneficiei 

disso." É a negação da proposição P1. 
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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 E 

03 C 

04 E 

05 C 

06 C 

07 E 

08 E 

09 C 

10 E 

11 C 

12 C 

13 E 

14 E 

15 C 

16 E 

17 E 

18 C 

19 E 

20 E 

21 C 

22 C 

23 E 

24 E 

25 C 

26 E 

27 E 

28 C 

29 E 

30 C 
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