
Raciocínio Lógico

01- Beatriz fez as seguintes afirmações:
− “Sou estudiosa e não passo no vestibular.”
− “Se não tiro férias, então passo no vestibular.”
Supondo que as duas declarações sejam verdadeiras, é correto concluir que Beatriz tira férias.

02-  Considere  o  seguinte  argumento:  “Se  Paulo  passeia,  então  Rute  é  rica.  Ora,  Paulo  não 
passeia.  Logo,  Rute não é rica”.  Assim, pode-se dizer que este é um argumento logicamente 
válido.

03- É correto o raciocínio lógico dado pela seqüência de proposições seguintes:
Se Eliana fizer uma boa entrevista, então ela conseguirá o emprego.
Ela conseguiu o emprego. 
Portanto, Eliana fez uma boa entrevista.

04- Considere que são V as seguintes proposições: “todos os guitarristas tocam violão” e “alguns 
guitarristas tocam piano”. Então podemos concluir que “existe um violonista que toca piano”.

05- Supondo  que  “Nenhum  professor  é  rico”  e  que  “Alguns  políticos  são  ricos”,  podemos 
logicamente concluir que “Existem políticos que não são professores”.

Gabarito
01. C
Comentário: 
Representando simbolicamente as proposições, temos:
E ∧ ¬P
¬TF → P
Onde,
E = Sou estudiosa
P = passo no vestibular
TF = tiro férias
Se as duas declarações (proposições) são verdadeiras, então devemos começar pela conjunção. 
Se a conjunção é verdadeira, então as duas proposições que a formam são verdadeiras. Logo,

Desta forma, podemos concluir que se ¬P = V, então P = F. Daí, se P = F, então a proposição ¬TF 
= F, pois uma condicional, para ser verdadeira, não pode ter a primeira proposição verdadeira com 
a segunda falsa. Então, teremos:

Assim, podemos concluir que são verdadeiras as seguintes proposições:
Sou estudiosa.
Não passo no vestibular.
Tiro férias.
Portanto, o item está certo.



02. E
Comentário: 
Numa condicional (P → Q), temos o seguinte esquema:
1) Negando-se a segunda proposição (Q), então também nega-se a primeira (P).
2) Negando-se a primeira proposição (P), nada se pode afirmar em relação à segunda.
Ou seja:
P → Q
¬Q → ¬P
¬P  → ?
Desta forma, estamos diante de um argumento INVÁLIDO, pois o fato de dizer que “Paulo não 
passeia” não garante a conclusão “Rute não é rica”. Portanto, o item está errado.

03. E
Comentário: 
Novamente estamos diante de um argumento INVÁLIDO. Numa condicional, o fato da segunda 
proposição  ser  verdadeira  não  garante  a  veracidade  da  primeira.  Podemos  representar  a 
condicional através de um diagrama:

Podemos perceber que o fato de dizer que Eliana conseguiu o emprego não garante que ela fez 
uma boa entrevista. Portanto, o raciocínio da sequência de proposições não é correto e, com isso, 
o item está errado.

04. E
Comentário: 
Para  facilitar,  podemos  representar  apenas  as  premissas  utilizando  diagramas  lógicos  e 
verificando se a conclusão realmente é V. Assim, teremos:

Note que temos duas possibilidades para o conjunto dos que tocam piano porque as premissas 
não informam a relação entre o conjunto dos pianistas e dos guitarristas. Perceba, pelo diagrama, 
que não necessariamente existirá um violonista que toca piano. Logo o item está errado.



05. C
Comentário: 
Para  facilitar,  podemos  representar  apenas  as  premissas  utilizando  diagramas  lógicos  e 
verificando se a conclusão realmente é V. Assim, teremos:

Note  que  temos  duas  possibilidades  para  o  conjunto  dos  políticos  porque  as  premissas  não 
informam a relação entre o conjunto dos políticos e dos professores. Perceba, no diagrama, que 
existe (nas duas possibilidades) pelo menos um político que não é professor (parte hachurada), 
que são aqueles que são ricos, pois nenhum destes é professor. Logo o item está certo.


