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SIMULADO – 75/360 

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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Considerando que P seja a proposição 

“Não basta à mulher de César ser 

honesta, ela precisa parecer honesta”, 

julgue os itens 1 a 4, acerca da lógica 

sentencial. 

1. A negação da proposição P está 

corretamente expressa por “Basta à 

mulher de César ser honesta ou ela 

não precisa parecer honesta” 

 

2. A proposição “Se o interessado der 

três passos, alugará a pouca 

distância uma loja por um valor 

baixo” é equivalente à proposição 

“Se o interessado não der três 

passos, não alugará a pouca 

distância uma loja por um valor 

baixo”. 

 

3. A proposição P pode ser expressa 

corretamente na forma Q∧R∧(S→T), 

em que Q, R, S e T representem 

proposições convenientemente 

escolhidas. 

 

4. A negação da proposição “A Brasil 

Central é uma das ruas mais 

movimentadas do centro da cidade e 

lá o preço dos aluguéis é alto” está 

corretamente expressa por “A Brasil 

Central não é uma das ruas mais 

movimentadas do centro da cidade 

ou lá o preço dos aluguéis não é 

alto”. 

P1: Os clientes europeus de bancos suíços 

estão regularizando sua situação com o 

fisco de seus países.  

P2: Se os clientes brasileiros de bancos 

suíços não fazem o mesmo que os clientes 

europeus, é porque o governo do Brasil 

não tem um programa que os incite a isso. 

Considerando que as proposições P1 e P2 

apresentadas acima sejam premissas de 

um argumento, julgue os itens 5 e 6, 

relativos à lógica de argumentação. 

5. O argumento formado pelas 

premissas P1 e P2 e pela conclusão 

“Os clientes brasileiros de bancos 

suíços não estão regularizando sua 

situação com o fisco de seu país.” é 

um argumento válido. 

 

6. O argumento formado pelas 

premissas P1 e P2 e pela conclusão 

“Os clientes brasileiros de bancos 

suíços estão em situação irregular 

com o fisco de seu país.” é um 

argumento válido 

Em um grupo de 2.000 empresas, 1/9 das 

que encerraram as atividades este ano 

foram abertas em anos anteriores, 1/10 

das que foram abertas em anos 

anteriores encerraram as atividades este 

ano e 200 empresas não encerraram as 

atividades este ano e não foram abertas 

em anos anteriores.  

Com base nessas informações, julgue os 

itens 7 a 10. 

7. O número de empresas que foram 

abertas em anos anteriores é 

superior ao número de empresas que 

encerraram as atividades este ano. 

 

8. O número de empresas que 

encerraram as atividades este ano e 

que foram abertas em anos 

anteriores é superior a 110. 

 

9. Do grupo de 2.000 empresas, metade 

foi aberta em anos anteriores 

 

10. Se, do grupo de 2.000 empresas, for 

selecionada uma ao acaso, e se ela 

tiver sido aberta em anos anteriores, 

então a probabilidade de ela ter 
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encerrado suas atividades este ano 

será superior a 10%. 

Os convênios celebrados por um órgão 

enquadram-se em uma das seguintes 

situações:  

• em execução: quando o convenente 

ainda não está obrigado a prestar contas 

ao concedente;  

• aguardando prestação de contas: 

quando, após o período de vigência do 

convênio, o convenente tem determinado 

prazo para prestar contas;    

• prestação de contas em análise: 

quando, após a entrega da prestação de 

contas pelo convenente, o órgão 

concedente tem determinado prazo para 

analisar;    

• concluído: quando a prestação de 

contas foi analisada e aprovada;    

• em instrução de tomada de contas 

especial (TCE): quando a prestação de 

contas foi analisada e rejeitada.  

Considere que, dos 180 convênios 

celebrados pelo referido órgão neste ano, 

21 estão concluídos, 10 estão em fase de 

instrução de TCE, 35 estão com a 

prestação de contas em análise, 80 estão 

em execução e o restante está 

aguardando prestação de contas. Com 

base nessas informações, julgue os itens 

11 a 13.  

11. Mais de 30 convênios já tiveram suas 

prestações de contas analisadas.  

 

12. O complementar do conjunto dos 

convênios que estão aguardando 

prestação de contas tem mais 

elementos que o complementar do 

conjunto dos convênios em 

execução. 

 

13. Se dois convênios entre aqueles 

celebrados pelo órgão neste ano 

forem selecionados ao acaso, a 

probabilidade de que ambos estejam 

em instrução de TCE será superior a 

0,35%. 

Considere que, durante uma discussão 

entre dois servidores de determinado 

órgão acerca da regularidade da 

prestação de contas de um convênio, 

tenham surgido as seguintes colocações: 

●C1: Se nós aprovarmos a prestação de 

contas, mas o tribunal a rejeitar, nós 

seremos obrigados a instaurar a TCE. 

●C2: Se nós rejeitarmos a prestação de 

contas, mas o tribunal a aprovar, nós 

seremos obrigados a cancelar a TCE. 

Considerando as sentenças acima e que 

“não aprovar” seja equivalente a 

“rejeitar”, julgue os itens 14 e 15. 

14. Se as proposições “O tribunal rejeita 

a prestação de contas” e “Seremos 

obrigados a instaurar a TCE” forem 

verdadeiras, então a proposição C1 

será verdadeira, 

independentemente do valor lógico 

da proposição “Nós aprovamos a 

prestação de contas”. 

 

15. Se as proposições C1 e C2 forem 

verdadeiras, então a proposição 

“Seremos obrigados a instaurar ou a 

cancelar a TCE” também será 

verdadeira. 

Considerando a proposição P: “Se estiver 

sob pressão dos corruptores ou diante de 

uma oportunidade com baixo risco de ser 

punido, aquele funcionário público será 

leniente com a fraude ou dela 

participará”, julgue os itens 16 a 19 

relativo à lógica sentencial.  
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16. A proposição P é equivalente a “Se 

aquele funcionário público foi 

leniente com a fraude ou dela 

participou, então esteve sob pressão 

dos corruptores ou diante de uma 

oportunidade com baixo risco de ser 

punido”. 

 

17. Se a proposição “Aquele funcionário 

público está diante de uma 

oportunidade com baixo risco de ser 

punido e participará da fraude” for 

verdadeira, então a proposição P 

também será verdadeira. 

 

18. A tabela-verdade da proposição P 

contém mais de 10 linhas. 

 

19. A negação da proposição “Aquele 

funcionário público será leniente 

com a fraude ou dela participará” 

pode ser expressa por “Aquele 

funcionário público não será 

leniente com a fraude nem dela 

participará”. 

Os alunos de uma turma cursam 4 

disciplinas que são ministradas por 4 

professores diferentes. As avaliações 

finais dessas disciplinas serão realizadas 

em uma mesma semana, de segunda a 

sexta-feira, podendo ou não ocorrerem 

em um mesmo dia.  

A respeito dessas avaliações, julgue os 

itens 20 a 23. 

20. Se cada professor escolher o dia em 

que aplicará a avaliação final de sua 

disciplina de modo independente 

dos demais, a probabilidade de que 

todos escolham aplicar as avaliações 

em um mesmo dia será inferior a 1%. 

 

21. Se cada professor escolher o dia em 

que aplicará a avaliação final de sua 

disciplina de modo independente 

dos demais, a probabilidade de que 

haja mais de uma avaliação em 

determinado dia será superior a 80%. 

 

22. Se cada professor escolher o dia em 

que aplicará a avaliação final de sua 

disciplina de modo independente 

dos demais, haverá mais de 500 

maneiras de se organizar o 

calendário dessas avaliações. 

 

23. Se em cada dia da semana ocorrer a 

avaliação de no máximo uma 

disciplina, então, nesse caso, a 

quantidade de maneiras distintas de 

se organizar o calendário de 

avaliações será inferior a 100. 

Os garotos João e Pedro vão passear de 

bicicleta em uma pista circular, seguindo 

sempre em uma mesma direção, com 

velocidades diferentes. Eles iniciaram o 

passeio partindo, no mesmo instante, de 

um mesmo ponto e combinaram encerrar 

o passeio quando se encontrarem pela 

primeira vez no ponto de partida. Com 

base nessas informações, julgue os itens 

24 e 25. 

24. Considere que João complete cada 

volta na pista em 10 minutos e que 

Pedro complete a primeira volta em 

12 minutos, a segunda, em 14 

minutos, a terceira, em 12 minutos 

e, assim, sucessivamente. Nessa 

situação, ao término do passeio, um 

dos garotos terá completado 2 voltas 

a mais que o outro. 

25. Se, para completar cada volta na 

pista, João gasta 20 minutos e Pedro 

24, então o passeio dos garotos 

durará menos de 2 horas. 

Considerando a proposição P: “Se nesse 

jogo não há juiz, não há jogada fora da 

lei”, julgue os itens 26 e 27, acerca da 

lógica sentencial.  
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26. A negação da proposição P pode ser 

expressa por “Se nesse jogo há juiz, 

então há jogada fora da lei”. 

 

27. A proposição P é equivalente a “Se 

há jogada fora da lei, então nesse 

jogo há juiz”. 

Considerando que 300 pessoas tenham 

sido selecionadas para trabalhar em 

locais de apoio na próxima copa do 

mundo e que 175 dessas pessoas sejam do 

sexo masculino, julgue os itens 28 a 30. 

28. Se, em um dia de jogo, funcionarem 

24 postos de apoio e se cada posto 

necessitar de 6 mulheres e 6 

homens, então a quantidade de 

pessoas selecionadas será 

suficiente. 

 

29. É impossível dividir as 300 pessoas 

em grupos de modo que todos os 

grupos tenham a mesma quantidade 

de mulheres e a mesma quantidade 

de homens. 

 

30. Considere que 50 locais de apoio 

sejam espalhados pela cidade. 

Considere ainda que cada um deles 

necessite, para funcionar 

corretamente, de 3 pessoas 

trabalhando por dia, 

independentemente do sexo. Nessa 

situação, se todas as pessoas 

selecionadas forem designadas para 

esses locais de apoio e se cada uma 

delas intercalar um dia de trabalho 

com um dia de folga ou vice-versa, 

então os postos funcionarão da 

forma desejada. 
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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 C 

05 E 

06 E 

07 C 

08 E 

09 C 

10 E 

11 C 

12 C 

13 E 

14 C 

15 E 

16 E 

17 C 

18 C 

19 C 

20 C 

21 C 

22 C 

23 E 

24 C 

25 E 

26 E 

27 C 

28 E 

29 E 

30 C 
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