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SIMULADO – 81/360 

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 a proposição P: “Se nesse 

jogo não há juiz, não há jogada fora da 

lei”, julgue os itens seguintes, acerca da 

lógica sentencial.  

1. A proposição P é equivalente a 

“Nesse jogo há juiz ou não há jogada 

fora da lei”. 

Considerando que, na fruteira da casa de 

Pedro, haja 10 uvas, 2 maçãs, 3 laranjas, 

4 bananas e 1 abacaxi, julgue os itens 2 

a 5.  

2. Há mais de 1.330 maneiras distintas 

de Pedro escolher pelo menos uma 

fruta entre aquelas que estão em sua 

fruteira. 

 

3. Se, para fazer uma salada de frutas, 

Pedro deve escolher pelo menos dois 

tipos de frutas, em qualquer 

quantidade, então há menos de 

1.000 maneiras distintas de Pedro 

escolher frutas para compor sua 

salada. 

 

4. Se Pedro desejar comer apenas 

bananas, haverá quatro maneiras de 

escolher algumas frutas para comer. 

 

5. Se Pedro desejar comer apenas um 

tipo de fruta, a quantidade de 

maneiras de escolher frutas para 

comer será superior a 100. 

Considerando que dois álbuns de fotos, 

com x e y páginas, sejam montados com o 

menor número possível de capítulos — 

divisão das fotos por eventos — e que 

cada capítulo, nos dois álbuns, deva ter o 

mesmo número z de páginas, julgue os 

itens 6 a 8. 

6. Se x = 96 e y = 128, então z = 32. 

 

7. Se x é divisor de y, então z = x. 

 

8. z é múltiplo de x. 

O colegiado do Supremo Tribunal Federal 

(STF) é composto por 11 ministros, 

responsáveis por decisões que 

repercutem em toda a sociedade 

brasileira. No julgamento de 

determinados processos, os ministros 

votam pela absolvição ou pela 

condenação dos réus de forma 

independente uns dos outros. A partir 

dessas informações e considerando que, 

em determinado julgamento, a 

probabilidade de qualquer um dos 

ministros decidir pela condenação ou 

pela absolvição do réu seja a mesma, 

julgue os itens 9 a 11. 

9. A probabilidade de todos os 11 

ministros votarem pela absolvição do 

réu é superior à probabilidade de 

que os votos dos 6 primeiros 

ministros a votar sejam pela 

condenação do réu e os votos dos 5 

demais ministros sejam pela 

absolvição do réu. 

 

10. Se, no julgamento de determinado 

réu, 8 ministros votarem pela 

absolvição e 3 ministros votarem 

pela condenação, a quantidade de 

maneiras distintas de se atribuir os 

votos aos diferentes ministros será 

inferior a 170. 

 

11. Se os votos dos 5 primeiros ministros 

a votar forem pela condenação do 

réu, a probabilidade de o voto do 

sexto ministro a votar também ser 

pela condenação do réu será inferior 

a 0,02. 

Julgue os itens 12 e 13, relativos à lógica 

proposicional.  
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12. A sentença “um ensino dedicado à 

formação de técnicos negligencia a 

formação de cientistas” constitui 

uma proposição simples. 

 

13. A sentença “A indicação de juízes 

para o STF deve ser consequência de 

um currículo que demonstre 

excelência e grande experiência na 

magistratura” pode ser 

corretamente representada na 

forma P->Q, em que P e Q sejam 

proposições simples 

convenientemente escolhidas. 

Mara, Júlia e Lina são assessoras em um 

tribunal. Uma delas ocupa a função de 

cerimonialista, outra, de assessora de 

assuntos internacionais e a outra, de 

analista processual. Uma dessas 

assessoras ocupa a sua função há exatos 

11 anos, outra, há exatos 13 anos, e a 

outra, há exatos 20 anos. Sabe-se, ainda, 

que: 

• Mara não é a cerimonialista e não é a 

assessora que exerce a função há exatos 

11 anos; 

• a analista processual ocupa a função há 

exatos 20 anos; 

• Júlia não é a assessora de assuntos 

internacionais nem é a assessora que 

ocupa a função há exatos 13 anos; 

• Lina ocupa a função há exatos 13 anos. 

Com base nessa situação hipotética, 

julgue os itens 14 a 16.  

14. A assessora de assuntos 

internacionais ocupa a função há 

exatos 11 anos. 

 

15. Lina é a cerimonialista. 

 

16. Mara é a assessora que ocupa essa 

função há mais tempo. 

A presidência de determinado tribunal é 

apoiada por seis assessorias. Para a 

chefia dessas assessorias, foram 

indicados, do quadro permanente, 4 

funcionários e 8 funcionárias, todos 

igualmente qualificados para assumir 

qualquer dessas chefias. Com base nessas 

informações, julgue os itens 17 e 18. 

17. Se exatamente quatro assessorias 

específicas forem chefiadas por 

mulheres, então será superior a 400 

o número de maneiras de se 

selecionar, entre os 12 candidatos, 

os funcionários para chefiarem todas 

as seis assessorias. 

 

18. A quantidade de maneiras distintas 

de escolher os chefes das assessorias 

entre as pessoas indicadas é inferior 

a 980. 

Julgue o item abaixo, relacionado à lógica 

proposicional. 

19. A sentença: “Um governo efetivo 

precisa de regras rígidas, de 

tribunais que desempenhem suas 

funções com seriedade e celeridade 

e de um sistema punitivo rigoroso” 

pode ser corretamente representada 

pela expressão imagem-012.jpg , em 

que P, Q e R sejam proposições 

convenientemente escolhidas. 

O Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) divulgou, em 2013, dados 

a respeito da violência contra a mulher 

no país. Com base em dados do Sistema 

de Informações sobre Mortalidade, do 

Ministério da Saúde, o instituto 

apresentou uma estimativa de mulheres 

mortas em razão de violência doméstica.  
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Alguns dos dados apresentados nesse 

estudo são os seguintes: 

▶  mais da metade das vítimas eram 

mulheres jovens, ou seja, mulheres com 

idade entre 20 e 39 anos: 31% estavam na 

faixa etária de 20 a 29 anos e 23% na 

faixa etária de 30 a 39 anos; 

▶ 61% das vítimas eram mulheres negras; 

▶ grande parte das vítimas tinha baixa 

escolaridade: 48% cursaram até o 8.º 

ano. 

Com base nessas informações e 

considerando que V seja o conjunto 

formado por todas as mulheres incluídas 

no estudo do IPEA; A  ⊂ V, o conjunto das 

vitimas jovens; B ⊂ V, o conjunto das 

vitimas negras; e C ⊂ V, o conjunto das 

vítimas de baixa escolaridade — vítimas 

que cursaram até o 8.º ano —, julgue os 

itens 20 a 22. 

20. Se V\C for o conjunto complementar 

de C em V, então (V\C)  ⋂ A será um 

conjunto não vazio. 

 

21. Se 15% das vítimas forem mulheres 

negras e com baixa escolaridade, 

então V = B ⋃ C. 

 

22. Se V\A for o conjunto complementar 

de A em V, então 46% das vítimas 

pertencerão a V\A 

Considere que a empresa X tenha 

disponibilizado um aparelho celular a um 

empregado que viajou em missão de 30 

dias corridos. O custo do minuto de cada 

ligação, para qualquer telefone, é de 

R$ 0,15. Nessa situação, considerando 

que a empresa tenha estabelecido limite 

de R$ 200,00 e que, após ultrapassado 

esse limite, o empregado arcará com as 

despesas, julgue os itens 23 a 25. 

23. Se, ao final da missão, o tempo total 

de suas ligações for de 20 h, o 

empregado não pagará excedente. 

 

24. Se, nos primeiros 10 dias, o tempo 

total das ligações do empregado 

tiver sido de 15 h, então, sem pagar 

adicional, ele disporá de mais de um 

terço do limite estabelecido pela 

empresa. 

 

25. Se, ao final da missão, o empregado 

pagar R$ 70,00 pelas ligações 

excedentes, então, em média, suas 

ligações terão sido de uma hora por 

dia. 

Considerando que P e Q representem 

proposições conhecidas e que V e F 

representem, respectivamente, os 

valores verdadeiro e falso, julgue os itens 

26 a 28. 

26. As proposições Q e P → (￢ Q) são, 

simultaneamente, V se, e somente 

se, P for F. 

 

27. A proposição [P V Q] → Q é uma 

tautologia. 

 

28. Se P for F e P V Q for V, então Q é V. 

P1: Se a impunidade é alta, então a 

criminalidade é alta. 

P2: A impunidade é alta ou a justiça é 

eficaz. 

P3: Se a justiça é eficaz, então não há 

criminosos livres. 

P4: Há criminosos livres. 

C: Portanto a criminalidade é alta. 

Considerando o argumento apresentado 

acima, em que P1, P2, P3 
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e P4 são as premissas e C, a conclusão, 

julgue os itens 29 e 30. 

29. O argumento apresentado é um 

argumento válido. 

 

30. A negação da proposição P1 pode ser 

escrita como “Se a impunidade não 

é alta, então a criminalidade não é 

alta.” 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

ANOTAÇOES: Questão Resposta 

 01  

02  

03  

04  
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06  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 C  

02 E 

03 E 

04 C 

05 E 

06 C 

07 C 

08 E 

09 E 

10 C 

11 E 

12 C 

13 E 

14 E 

15 E 

16 C 

17 C 

18 C 

19 E 

20 C 

21 E 

22 C 

23 C 

24 E 

25 C 

26 E 

27 E 

28 C 

29 C 

30 E 
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