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SIMULADO – 9/360 

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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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. 

Sabendo disso, julgue os itens 1 e 2. 

1. O número de linhas da tabela 

verdade correspondente à 

proposição P1 é igual a 8. 

 

2. Considere que para determinada 

proposição P3, o argumento formado 

pelas premissas P1, P2 e P3 e pela 

conclusão C constitui um argumento 

válido. Nesse caso, é correto afirmar 

que P3 poderia ser a proposição: "Eu 

não fiquei mais rico." 

Considere a proposição P a seguir.  

P: Se não condenarmos a corrupção por 

ser imoral ou não a condenarmos por 

corroer a legitimidade da democracia, a 

condenaremos por motivos econômicos.  

Tendo como referência a proposição 

apresentada, julgue os itens 3 a 6. 

3. A negação da proposição “Não 

condenamos a corrupção por ser 

imoral ou não condenamos a 

corrupção por corroer a legitimidade 

da democracia” está expressa 

corretamente por “Condenamos a 

corrupção por ser imoral e por 

corroer a legitimidade da 

democracia” 

 

4. A proposição P é logicamente 

equivalente à proposição “Se não 

condenarmos a corrupção por 

motivos econômicos, a 

condenaremos por ser imoral e por 

corroer a legitimidade da 

democracia”. 

 

5. A proposição P é logicamente 

equivalente à proposição 

“Condenaremos a corrupção por ser 

imoral ou por corroer a legitimidade 

da democracia ou por motivos 

econômicos”. 
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6. Se a proposição P for verdadeira, 

então será verdadeira a proposição 

“Condenaremos a corrupção por 

motivos econômicos” 

Considerando que, em um planejamento 

de ações de auditoria, a direção de um 

órgão de controle tenha mapeado a 

existência de 30 programas de governo 

passíveis de análise, e sabendo que esse 

órgão dispõe de 15 servidores para a 

montagem das equipes de análise e que 

cada equipe deverá ser composta por um 

coordenador, um relator e um técnico, 

julgue os itens 7 a 9. 

7. A quantidade de maneiras distintas 

de serem escolhidos 3 dos referidos 

servidores para a montagem de uma 

equipe de análise é superior a 2.500. 

 

8. Considerando-se que cada servidor 

do órgão possa participar de 

somente uma equipe de análise e 

que cada equipe não possa analisar 

mais que um programa de governo 

ao mesmo tempo, é correto afirmar 

que a capacidade operacional do 

órgão está limitada ao 

acompanhamento simultâneo de 

cinco programas de governo. 

 

9. A quantidade de maneiras distintas 

de se escolherem 3 desses programas 

para serem acompanhados pelo 

órgão é inferior a 4.000. 

Considere as proposições P1, P2, P3 e P4, 

apresentadas a seguir. 

P1: Se as ações de um empresário 

contribuírem para a manutenção de 

certos empregos da estrutura social, 

então tal empresário merece receber a 

gratidão da sociedade.  

P2: Se um empresário tem atuação 

antieconômica ou antiética, então ocorre 

um escândalo no mundo empresarial. 

P3: Se ocorre um escândalo no mundo 

empresarial, as ações do empresário 

contribuíram para a manutenção de 

certos empregos da estrutura social.  

P4: Se um empresário tem atuação 

antieconômica ou antiética, ele merece 

receber a gratidão da sociedade.  

Tendo como referência essas 

proposições, julgue os itens 10 a 14. 

10. A proposição P1 é logicamente 

equivalente à proposição “Se um 

empresário não mereceu receber a 

gratidão da sociedade, então as 

ações de tal empresário não 

contribuíram para a manutenção de 

certos empregos da estrutura 

social”. 

 

11. O argumento que tem como 

premissas as proposições P1, P2 e P3 

e como conclusão a proposição P4 é 

válido. 

 

12. Caso sejam falsas as proposições 

“Um empresário tem atuação 

antieconômica ou antiética” e “Ele 

merece receber a gratidão da 

sociedade”, então a proposição P4 

também será falsa. 

 

13. Se a proposição “O tribunal entende 

que o réu tem culpa” for verdadeira, 

então a proposição P também será 

verdadeira, independentemente do 

valor lógico da proposição “o réu 

tem culpa”. 

 

14. A negação da proposição “Um 

empresário tem atuação 

antieconômica ou antiética” pode 



 

www.acasadosimulado.com.br 

5       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 9/360 

ser expressa por “Um empresário 

não tem atuação antieconômica ou 

não tem atuação antiética”. 

Julgue o item 15, considerando a 

proposição P a seguir: Se o tribunal 

entende que o réu tem culpa, então o réu 

tem culpa. 

15. A negação da proposição “O tribunal 

entende que o réu tem culpa” pode 

ser expressa por “O tribunal entende 

que o réu não tem culpa”. 

De um grupo de seis servidores de uma 

organização, três serão designados para 

o conselho de ética como membros 

titulares, e os outros três serão os seus 

respectivos suplentes. Em caso de falta 

do membro titular no conselho, somente 

poderá assumir seu lugar o respectivo 

suplente.  

Com base na situação hipotética acima, 

julgue os itens 16 e 17. 

16. Tão logo os membros titulares sejam 

escolhidos, haverá mais de dez 

maneiras de serem escolhidos os 

suplentes. 

 

17. O número de maneiras de serem 

selecionados os três membros 

titulares e seus respectivos 

suplentes é superior a 100. 

José, Luís e Mário são funcionários 

públicos nas funções de auditor, analista 

e técnico, não necessariamente nessa 

ordem. Sabe-se que José não é analista, 

que o técnico será o primeiro dos três a 

se aposentar e que o analista se 

aposentará antes de Mário. Todo ano os 

três tiram um mês de férias e, no ano 

passado, no mesmo mês que José saiu de 

férias, ou Luís ou Mário também saiu.  

Com base nessas informações, julgue os 

itens 18 a 20. 

18. Mário é analista, José é técnico e 

Luís, auditor. 

 

19. Considerando-se as proposições “A: 

José tirou férias em janeiro de 

2013”; “B: Luís tirou férias em 

janeiro de 2013”; e “C: Mário tirou 

férias em janeiro de 2013”, é correto 

afirmar que a proposição (A∧~C) →B 

não é uma tautologia, isto é, 

dependendo de A, B ou C serem 

verdadeiras ou falsas, ela pode ser 

verdadeira ou falsa. 

 

20. Se os três servidores trabalharem até 

o momento da aposentadoria e se 

aposentarem nos tempos previstos, 

então José ou Mário ainda estarão 

trabalhando quando Luís completar 

o tempo necessário para se 

aposentar. 

Em uma empresa, as férias de cada um 

dos 50 empregados podem ser marcadas 

na forma de trinta dias ininterruptos, ou 

os trinta dias podem ser fracionados em 

dois períodos de quinze dias 

ininterruptos ou, ainda, em três períodos 

de dez dias ininterruptos. Em 2013, 

depois de marcadas as férias de todos os 

50 empregados, constatou-se que 23, 20 

e 28 deles marcaram os trinta dias de 

férias ou parte deles para os meses de 

janeiro, fevereiro e junho, 

respectivamente. Constatou-se, também, 

que, nesse ano, nenhum empregado 

marcou férias para algum mês diferente 

dos mencionados.  

Tendo como referência as informações 

acima, julgue os itens 21 a 23. 

21. Se apenas 6 empregados fracionaram 

as férias em 3 períodos de 10 dias, 

então mais de 10 empregados 

fracionaram as férias em 2 períodos 

de 15 dias. 
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22. Considere que, em 2013, nenhum 

empregado que trabalha na empresa 

há mais de 10 anos tenha marcado 

férias para o mês de junho, e que, 

no mês de maio, a empresa tenha 

escolhido, aleatoriamente, 2 de seus 

empregados para participar de um 

curso de formação. Nesse caso, a 

probabilidade de esses 2 

empregados escolhidos trabalharem 

na empresa há mais de 10 anos é 

inferior a 0,2. 

 

23. Suponha que, em 2013, mais de 5/6 

dos empregados que não marcaram 

férias para fevereiro eram do sexo 

feminino e mais de 2/3 dos que não 

marcaram férias para janeiro eram 

do sexo masculino. Nessa situação, é 

correto afirmar que, em 2013, havia 

na empresa no máximo 12 mulheres 

a mais que homens. 

Considerando a proposição P: “Nos 

processos seletivos, se o candidato for 

pós-graduado ou souber falar inglês, mas 

apresentar deficiências em língua 

portuguesa, essas deficiências não serão 

toleradas”, julgue os itens 24 a 28. 

24. Se a proposição “O candidato 

apresenta deficiências em língua 

portuguesa” for falsa, então a 

proposição P será verdadeira, 

independentemente dos valores 

lógicos das outras proposições 

simples que a constituem. 

 

25. A proposição “O candidato não 

apresenta deficiências em língua 

portuguesa ou essas deficiências são 

toleradas” é logicamente 

equivalente a “Se o candidato 

apresenta deficiências em língua 

portuguesa, então essas deficiências 

são toleradas”. 

 

26. A tabela verdade associada à 

proposição P possui mais de 20 

linhas. 

 

27. A negação da proposição “O 

candidato é pós-graduado ou sabe 

falar inglês” pode ser corretamente 

expressa por “O candidato não é pós-

graduado nem sabe falar inglês”. 

 

28. Considerando que a proposição P 

seja verdadeira, é correto inferir 

que o candidato que não seja pós-

graduado e que também não saiba 

falar inglês terá suas deficiências em 

língua portuguesa toleradas nos 

processos seletivos. 

A análise de requerimentos de 

certificação de entidades educacionais, 

no âmbito do Ministério da Educação, 

será realizada por uma equipe formada 

por, no mínimo, um analista contábil, um 

analista educacional e um analista 

processual.  

Considerando essa situação hipotética, 

julgue os itens 29 e 30. 

29. A partir de cinco analistas contábeis, 

sete analistas educacionais e seis 

analistas processuais, a quantidade 

de maneiras distintas de se formar 

equipes com exatamente três 

analistas de cada especialidade em 

cada equipe é superior a 5.000. 

 

30. A partir de cinco analistas contábeis, 

sete analistas educacionais e seis 

analistas processuais, é possível 

formar mais de 300 equipes distintas 

com exatamente um analista de 

cada especialidade em cada equipe. 
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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 C 

03 C 

04 C 

05 E 

06 E 

07 C 

08 C 

09 E 

10 C 

11 C 

12 E 

13 E 

14 E 

15 E 

16 E 

17 C 

18 E 

19 C 

20 C 

21 E 

22 C 

23 C 

24 C 

25 C 

26 E 

27 C 

28 E 

29 C 

30 E 
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