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SIMULADO – 57/360 

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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Em um restaurante, João, Pedro e 

Rodrigo pediram pratos de carne, frango 

e peixe, não necessariamente nessa 

ordem, mas cada um pediu um único 

prato. As cores de suas camisas eram 

azul, branco e verde; Pedro usava camisa 

azul; a pessoa de camisa verde pediu 

carne e Rodrigo não pediu frango. Essas 

informações podem ser visualizadas na 

tabela abaixo, em que, no cruzamento de 

uma linha com uma coluna, V corresponde 

a fato verdadeiro e F, a fato falso. 

Considerando a situação apresentada e, 

no que couber, o preenchimento da 

tabela acima, julgue os itens 1 a 3. 

1. Se João pediu peixe, então Rodrigo 

não usava camisa branca. 

 

2. Das informações apresentadas, é 

possível inferir que Pedro pediu 

frango. 

 

3. As informações apresentadas na 

situação em apreço e o fato de João 

ter pedido peixe não são suficientes 

para se identificarem a cor da 

camisa de cada uma dessas pessoas 

e o prato que cada uma delas pediu. 

As seguintes premissas referem-se a uma 

argumentação hipotética: 

• Se Paulo é inocente, então João ou Jair 

é culpado. 

• Se João é culpado, então Jair é 

inocente. 

• Se Jair é culpado, então, no depoimento 

de José e no de Maria, todas as 

afirmações de José eram verdadeiras e 

todas as afirmações de Maria eram 

falsas. 

Com referência a essas premissas, julgue 

os itens 4 a 6. 

4. Se Maria, em seu depoimento, disse 

que Paulo é inocente, e se Paulo for 

de fato inocente, então é correto 

afirmar que Jair é culpado. 

 

5. Considerando as proposições P: 

Paulo é inocente; Q: João é culpado; 

R: Jair é culpado; S: José falou a 

verdade no depoimento; e T: Maria 

falou a verdade no depoimento, é 

correto concluir que P-->QVSVT. 

 

6. Se Jair é culpado, é correto inferir 

que João é inocente. 

Considerando que P, Q e R sejam 

proposições simples, julgue o item 

abaixo. 

7. A partir do preenchimento da 

tabela-verdade abaixo, é correto 

concluir que a proposição P∧Q∧R-

>P∨Q é uma tautologia. 

Um batalhão é composto por 20 policiais: 

12 do sexo 

masculino e 8 do sexo feminino. A região 

atendida pelo batalhão é 

composta por 10 quadras e, em cada dia 

da semana, uma dupla de 

policiais policia cada uma das quadras. 
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Com referência a essa situação, julgue os 

itens 8 a 12. 

8. Caso as duplas de policiais sejam 

formadas aleatoriamente, então a 

probabilidade de que em 

determinado dia os policiais que 

policiarão determinada quadra 

sejam do mesmo sexo será superior 

a 0,5. 

 

9. Se, dos 20 policiais do batalhão, 15 

tiverem, no mínimo, 10 anos de 

serviço, e 13 tiverem, no máximo, 20 

anos de serviço, então mais de 6 

policiais terão menos de 10 anos de 

serviço. 

 

10. Considerando que, após concurso 

público, sejam admitidos novos 

policiais no batalhão, de modo que a 

quantidade dos novos policiais do 

sexo masculino admitidos seja igual 

ao triplo da quantidade de novos 

policiais do sexo feminino, e que, 

devido a essas admissões, 0,7 passe 

a ser a probabilidade de se escolher, 

ao acaso, um policial do sexo 

masculino desse batalhão, então, no 

batalhão haverá mais de 15 policiais 

do sexo feminino. 

 

11. Se os policiais do batalhão que 

praticam voleibol ou basquetebol 

também praticarem futebol, então 

aqueles que não praticam futebol 

também não praticarão voleibol nem 

basquetebol. 

 

12. Se a escala dos policiais for feita de 

modo a diversificar as duplas que 

policiam as quadras, então, se 

determinada dupla policiar a quadra 

X em determinado dia, essa mesma 

dupla voltará a policiar a quadra X 

somente mais de seis meses após 

aquele dia. 

Tendo como referência a proposição P: 

“Em outros países, seres vivos como 

microrganismos e animais geneticamente 

modificados são patenteáveis, desde que 

não sejam humanos”, julgue os itens 13 a 

16, acerca da lógica sentencial. 

13. A proposição P é logicamente 

equivalente a “Se não forem 

humanos, seres vivos como 

microrganismos e animais 

geneticamente modificados são 

patenteáveis em outros países”. 

 

14. Se a proposição “Em outros países, 

seres vivos como microrganismos e 

animais geneticamente modificados 

são patenteáveis” for falsa e a 

proposição “Seres vivos não são 

humanos” for verdadeira, então a 

proposição P será falsa. 

 

15. A negação da proposição P pode ser 

corretamente expressa por “Em 

outros países, seres vivos como 

microrganismos e animais 

geneticamente modificados são 

patenteáveis, desde que sejam 

humanos”. 

 

16. De acordo com a proposição P, em 

outros países, não ser humano é 

condição necessária para que seres 

vivos, como microrganismos e 

animais geneticamente modificados, 

sejam patenteáveis. 

 

17. A tabela-verdade correspondente à 

proposição P tem mais de 5 linhas. 

Das proposições P, Q, R, S e C listadas a 

seguir, P, Q, R e S constituem as 

premissas de um argumento, em que C é a 

conclusão: P: O tempo previsto em lei 
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para a validade da patente de um 

fármaco é curto, uma vez que o 

desenvolvimento de um remédio exige 

muito investimento e leva muito tempo. 

Q: O tempo previsto em lei para a 

validade da patente de um software é 

longo, já que o desenvolvimento de um 

software não exige muito investimento 

ou não leva muito tempo. 

R: Se o tempo previsto em lei para a 

validade da patente de um fármaco é 

curto, a lei de patentes não atende ao fim 

público a que se destina. 

S: Se o tempo previsto em lei para a 

validade da patente de um software é 

longo, a lei de patentes não atende ao fim 

público a que se destina. 

C: Se o desenvolvimento de um remédio 

exige muito investimento, ou o 

desenvolvimento de um software não leva 

muito tempo, então a lei de patentes não 

atende ao fim público a que se destina. 

Com base nessa argumentação, julgue os 

itens 18 a 22. 

18. O argumento apresentado não é um 

argumento válido. 

 

19. Conforme a proposição P, o fato de 

o desenvolvimento de um remédio 

exigir muito investimento é condição 

suficiente para se afirmar que o 

tempo previsto em lei para a 

validade da patente de um fármaco 

é curto. 

 

20. A proposição “O tempo previsto em 

lei para a validade da patente de um 

fármaco é longo” constitui uma 

correta negação da proposição “O 

tempo previsto em lei para a 

validade da patente de um fármaco 

é curto”. 

 

21. A negação da proposição “O 

desenvolvimento de um remédio 

exige muito investimento e leva 

muito tempo” está corretamente 

expressa por “O desenvolvimento de 

um remédio não exige muito 

investimento ou não leva muito 

tempo”. 

 

22. A proposição Q é equivalente a “Se o 

desenvolvimento de um software 

não exige muito investimento ou não 

leva muito tempo, então o tempo 

previsto em lei para a validade da 

patente de um software é longo”. 

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 

seguinte. 

23. 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. 

No triênio 2011-2013, 240 grupos 

internacionais de pesquisa patentearam 

seus produtos em pelo menos um dos 
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seguintes países: Brasil, Estados Unidos 

da América (EUA) e França. Desses 

grupos, 50 patentearam produtos 

somente no Brasil e na França; 27 

patentearam seus produtos nos três 

países; 36 patentearam seus produtos 

somente no Brasil; 40 patentearam seus 

produtos somente nos EUA e na França; 

60 patentearam somente nos EUA e no 

Brasil; e 130 patentearam seus produtos 

na França. 

Com base nessa situação hipotética, 

julgue os itens 24 a 27, considerando 

somente as patentes feitas por esses 240 

grupos. 

24. Menos de 60 grupos patentearam 

seus produtos na França e nos EUA. 

 

25. Mais de 30 grupos patentearam seus 

produtos somente na França. 

 

26. Menos de 110 grupos não 

patentearam nenhum de seus 

produtos nos EUA. 

 

27. Mais de 170 grupos patentearam seus 

produtos no Brasil. 

A tabela acima mostra a distribuição 

continental dos 32 países que 

participarão, com suas seleções de 

futebol, da próxima Copa do Mundo. 

Considerando que essas seleções serão 

divididas em 8 grupos de 4 seleções cada, 

e que a Ásia e a Oceania constituem, 

nesse caso, um único continente, julgue 

os itens 28 a 30. 

28. A quantidade de maneiras distintas 

de se formar um grupo que contenha 

seleções de países de todos os 

continentes é superior a 2.500. 

 

29. É possível formar no máximo 6 

grupos que contenham seleções de 

países de pelo menos três 

continentes diferentes. 

 

30. A quantidade de maneiras distintas 

de se formar um grupo em que duas 

seleções sejam de países das 

Américas, e as outras duas, de países 

da Europa é inferior a 3.600. 
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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 E 

04 E 

05 C 

06 C 

07 C 

08 E 

09 E 

10 C 

11 C 

12 C 

13 C 

14 C 

15 E 

16 E 

17 E 

18 C 

19 E 

20 C 

21 C 

22 C 

23 C 

24 E 

25 E 

26 C 

27 C 

28 C 

29 E 

30 C 
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