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SIMULADO – 99/360 

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 uma turma de 

formandos de um curso da UnB tenha 10 

alunos e 8 alunas, entre eles Carlos e 

Carla, e que uma comissão composta por 

4 alunos e 2 alunas dessa turma será 

formada para administrar os 

preparativos da formatura desses 

alunos, julgues os itens a seguir. 

1. Se Carlos integrar a comissão e 

Carla, não, então a comissão poderá 

ser formada de mais de 1.800 

maneiras distintas. 

 

2. Se Carlos e Carla integrarem a 

comissão, a quantidade de maneiras 

distintas de formá-la será inferior a 

590. 

Se, em um supermercado que vende arroz 

somente em pacotes de 2 kg e de 5 kg, um 

consumidor comprar, 71 kg de arroz, 

então  

3. ele comprará, entre pacotes de 2 kg 

e de 5 kg, mais de 15 pacotes de 

arroz. 

 

4. será possível que ele compre, além 

de pacotes de 5 kg, exatamente 9 

pacotes de 2 kg de arroz. 

A respeito do controle e manutenção dos 

48 veículos de um órgão público, julgue os 

itens seguintes.  

5. Considere que há, entre os veículos 

desse órgão, veículos de transporte 

de passageiros, veículos de carga e 

de passeio. Se a quantidade de 

veículos de passeio é o triplo da 

quantidade de veículos de carga, e 

se há tantos veículos de passeio 

quanto há de carga e de transporte 

de passageiros juntos, então há mais 

de 20 veículos de passeio. 

 

6. Considere que o registro histórico 

mostre que a quantidade x de 

veículos que passam por 

manutenção do motor, a cada mês, 

é tal que x2 - 10x + 16 < 0. Então 

menos de 9 dos veículos desse órgão 

requerem, a cada mês, manutenção 

de seus motores. 

 

7. Considere que, a cada ano, o valor 

venal dos veículos desse órgão 

decresça 5% em relação ao preço de 

compra. Nesse caso, se o valor venal 

de um veículo desse órgão, 8 anos 

depois da a compra, for de R$ 

24.000,00, então esse veículo foi 

comprado por mais de R$ 50.000,00. 

 

8. Se, em 2010, os veículos desse órgão 

consumiram 16.000 L de combustível 

e se, nos anos seguintes, o consumo 

cresceu em progressão geométrica à 

razão de 10% ao ano, então, o total 

de combustível consumido por esses 

veículos em 2010, 2011 e 2012 foi 

inferior a 50.000 L. 

 

9. Considere que um veículo desse 

órgão tenha percorrido x km no 

primeiro ano, isto é, no ano que foi 

comprado, e que, em cada um dos 4 

anos seguintes, tenha percorrido x/2 

km, x/3 km, x/4 km e x/5 km. Nesse 

caso, se nesses 5 anos, esse veículo 

percorreu 68.500 km, então, no 

primeiro ano, ele percorreu mais de 

28.000 km. 

 

10. Considere que a garagem do edifício 

onde funciona o órgão tenha 50 

vagas e que qualquer um dos 48 

veículos possa ocupar qualquer uma 

das vagas. Nessa situação, existem 

mais de 1.000 × 48! maneiras 

distintas de estacionar os 48 veículos 

na garagem 
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Um delegado, ao interrogar os servidores 

A, B, C, D e E — em que A e D são homens 

e B, C e E são mulheres —, suspeitos de 

fraudar um processo licitatório, ouviu as 

seguintes declarações: 

— o culpado é E ou D, disse B;  

— o culpado é um homem, disse E;  

— se B é culpada, então C é inocente, 

disse D. 

Com base nessa situação hipotética e 

sabendo que somente um dos servidores 

participou da fraude, julgue os itens 

seguintes. 

11. A afirmação de D é equivalente a “Se 

C é culpada, então B é inocente”. 

 

12. A afirmação de D é equivalente a “B 

ou C é inocente”. 

 

13. Se D disse a verdade, então B é a 

culpada 

 

14. A negação da afirmação de B pode 

ser corretamente expressa por “Nem 

E nem D são culpados”. 

Com base na proposição P: “Quando o 

cliente vai ao banco solicitar um 

empréstimo, ou ele aceita as regras 

ditadas pelo banco, ou ele não obtém o 

dinheiro”, julgue os itens que se seguem. 

15. A negação da proposição “Ou o 

cliente aceita as regras ditadas pelo 

banco, ou o cliente não obtém o 

dinheiro” é logicamente equivalente 

a “O cliente aceita as regras ditadas 

pelo banco se, e somente se, o 

cliente não obtém o dinheiro”. 

 

16. A proposição “Ou o cliente aceita as 

regras ditadas pelo banco, ou o 

cliente não obtém o dinheiro” é 

logicamente equivalente a “Se não 

aceita as regras ditadas pelo banco, 

o cliente não obtém o dinheiro”. 

 

17. Se for falsa a proposição “O cliente 

vai ao banco solicitar um 

empréstimo”, então a proposição P 

também será falsa, 

independentemente dos valores 

lógicos das demais proposições 

constituintes de P. 

 

A figura acima ilustra um brinquedo 

virtual, em que duas bolas — I e II — se 

movimentam em uma haste a partir do 

momento que o brinquedo é ligado, 

ambas com a mesma velocidade e de 

maneira contínua, indo de uma 

extremidade à outra. A bola I se 

movimenta de A para B e de B para A; a 

bola II, de A para C e de C para A. Antes 

de o brinquedo ser ligado, devem ser 

indicados valores nos mostradores TI e 

TII . Indicar TI = M significa que a bola I 

levará M segundos para ir de A até B; TII 

= N significa que a bola II levará N 

segundos para ir de A até C. O mostrador 

Tempo indica há quantos segundos o 

brinquedo está ligado. No momento que o 

brinquedo é ligado, os movimentos se 

iniciam sempre a partir do ponto A. 

Com relação às funcionalidades do 

brinquedo descrito acima, julgue os itens 

a seguir. 

18. Se TI = 3 e TII = 9, então, toda vez 

que o mostrador Tempo indicar um 

múltiplo de 6, as bolas I e II se 

encontrarão no ponto A. 

 

19. Se TI = 5 e TII = 8, então, depois que 

o brinquedo foi ligado, as bolas 
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nunca mais se encontrarão 

simultaneamente no ponto A. 

 

20. Se TI = 3, então, quando o mostrador 

Tempo indicar 15 segundos, a bola I 

estará no ponto B. 

 

21. Se TII = 5, então, quando o 

mostrador Tempo indicar 64 

segundos, a bola II estará mais 

próxima de C do que de A 

Um auditor do trabalho deve analisar 20 

processos: 5 a respeito de segurança no 

trabalho, 7 a respeito de FGTS e 8 a 

respeito de jornada de trabalho. 

Considerando que esses processos sejam 

colocados sobre a mesa de trabalho do 

auditor, de maneira aleatória, formando 

uma pilha, julgue os itens que se seguem. 

22. Se processos relativos a temas 

idênticos ficarem juntos, então a 

quantidade de maneiras distintas de 

se formar uma pilha com essa 

característica será inferior a (5!) 3 × 

72 × 29. 

 

23. Considere que uma pilha com os 20 

processos seja formada de maneira 

aleatória. Nesse caso, a 

probabilidade de o processo que está 

na parte superior tratar de assunto 

relativo a FGTS será superior a 0,3. 

 

24. Se os processos relativos a FGTS 

ficarem sempre na parte superior da 

pilha, então uma pilha com essa 

característica poderá ser formada de 

13! × 7! maneiras distintas. 

Paulo, Tiago e João, auditores do 

trabalho, nasceram, um deles em 

Brasília, o outro, em Goiânia e o terceiro, 

em Curitiba. Suas idades são 25, 27 e 28 

anos. Sabe-se que João não nasceu em 

Brasília e não tem 25 anos; que o auditor 

que nasceu em Goiânia tem 28 anos; que 

Paulo não nasceu em Curitiba nem tem 25 

anos; e que Tiago nasceu na região 

Centro-Oeste 

Com base nessas informações, julgue os 

seguintes itens. 

25. O auditor brasiliense tem 27 anos. 

 

26. Paulo nasceu em Goiânia 

 

27. O auditor que nasceu em Curitiba 

tem 25 anos. 

Julgue os itens subsequentes, 

relacionados a lógica proposicional. 

28. A sentença “A presença de um órgão 

mediador e regulador das relações 

entre empregados e patrões é 

necessária em uma sociedade que 

busca a justiça social” é uma 

proposição simples. 

 

29. A sentença “O crescimento do 

mercado informal, com empregados 

sem carteira assinada, é uma 

consequência do número excessivo 

de impostos incidentes sobre a folha 

de pagamentos” pode ser 

corretamente representada, como 

uma proposição composta, na forma 

P->Q, em que P e Q sejam 

proposições simples 

convenientemente escolhidas. 

 

30. A sentença “Quem é o maior 

defensor de um Estado não 

intervencionista, que permite que as 

leis de mercado sejam as únicas leis 

reguladoras da economia na 

sociedade: o presidente do Banco 

Central ou o ministro da Fazenda?” é 

uma proposição composta que pode 

ser corretamente representada na 

forma (P∨Q)∧R, em que P, Q e R são 

proposições simples 

convenientemente escolhidas. 
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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 E  

02 C 

03 C 

04 E 

05 C 

06 C 

07 E 

08 E 

09 C 

10 C 

11 C 

12 C 

13 E 

14 C 

15 C 

16 E 

17 E 

18 E 

19 E 

20 C 

21 C 

22 E 

23 C 

24 C 

25 E 

26 C 

27 E 

28 C 

29 E 

30 E 
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