
RACIOCÍNIO LÓGICO

01. A negação da proposição Rachel come ou Rafaela dorme é:
a) Ou Rachel come ou Rafaela dorme.
b) Rachel não come e Rafaela não dorme.
c) Rachel não come ou Rafaela não dorme.
d) Se Rachel come, então Rafaela não dorme.
e) Se Rafaela dorme, então Rachel não come.

02. A negação da proposição Rachel come e Rafaela dorme é:
a) Ou Rachel come ou Rafaela dorme.
b) Rachel não come e Rafaela não dorme.
c) Rachel não come ou Rafaela não dorme.
d) Se Rachel come, então Rafaela não dorme.
e) Se Rafaela dorme, então Rachel não come.

03. Sobre a tabela-verdade da disjunção, marque a assertiva correta:
a) Só é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso.
b) Só é falso quando os valores de verdade das componentes são opostos.
c) Para ser falso basta que uma das componentes seja falsa.
d) Só é falso se ambos forem falsos.
e) Não há caso falso.

04. Sobre a tabela-verdade da conjunção, marque a assertiva correta :
a) Só é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso.
b) Só é falso quando os valores de verdade das componentes são opostos.
c) Para ser falso basta que uma das componentes seja falsa.
d) Só é falso se ambos forem falsos.
e) Não há caso falso

05. Sobre a tabela-verdade da disjunção excludente, marque a assertiva correta :
a) Só é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso.
b) Só é falso quando os valores de verdade das componentes são iguais.
c) Para ser falso basta que uma das componentes seja falsa.
d) Só é falso se ambos forem falsos.
e) Não há caso falso

06. Sobre a tabela-verdade da implicação (ou condicional), marque a assertiva correta:
a) Só é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso.
b) Só é falso quando os valores de verdade das componentes são opostos.
c) Para ser falso basta que uma das componentes seja falsa.
d) Só é falso se ambos forem falsos.
e) Não há caso falso

07. Sobre a tabela-verdade da bi-implicação (ou bicondicional) , marque a assertiva correta:
a) Só é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso.
b) Só é falso quando os valores de verdade das componentes são opostos.
c) Para ser falso basta que uma das componentes seja falsa.
d) Só é falso se ambos forem falsos.
e) Não há caso falso



08. A negação de “Se chover, então ficarei em casa” é:
a) Se chover, então não ficarei em casa.
b) Se não chover, então não ficarei em casa.
c) Se não chover, então ficarei em casa.
d) Chove e não fico em casa.
e) Não chove e fico em casa.

09. Uma negação de “Ou Pedro come, ou Carla dorme” pode ser:
a) Ou Pedro come, ou Carla não dorme
b) Ou Pedro não come, ou Carla dorme
c) Se Pedro come, Carla, não dorme
d) Pedro não come e Carla não dorme.
e) Não há definição

10. Uma proposição logicamente equivalente a “Se durmo, então não estudo” é:
a) Se estudo, então não durmo.
b) Se não estudo, então não durmo.
c) Se não estudo, então  durmo.
d) Estudo e durmo
e) Estudo e não durmo

GABARITO

01. B 
Comentários: A negação da disjunção é uma conjunção com a negação das suas componentes.

02. C
Comentários:  A negação da conjunção é a disjunção com a negação das suas componentes 
negadas.

03. D 
Comentários: o OU (disjunção) só é falso se todas as componentes forem falsas.

04. C 
Comentários: o E (conjunção) é falso quando uma das componentes, ou todas são falsas.

05. B 
Comentários: É o caso do OU ...ou ..., se tivermos valores iguais (ambos verdadeiros, ou ambos 
falsos), será falso.

06. A 
Comentários:  A implicação  (Se...,  então...)  só  é  falsa  se  o  antecedente  for  verdadeiro  e  o 
consequente for falso.

07. B 
Comentários: O “...se, e somente se...” só é falso quando os valores são diferentes.

08. D
Comentários: A negação de uma implicação é afirmar o antecedente e negar o consequente.

09. D 
Comentários: Uma possível negação da disjunção excludente é negar as componentes.



10. A 
Comentários: A negação do consequente assegura a negação do antecedente.


