
Raciocínio Lògico

01- Considere as seguintes proposições:
1. Todos os juízes são advogados. 
2. Alberto é advogado. 
3. Alberto é atleta. 
4. Nenhum juiz é atleta.
Logo, podemos concluir que Alberto não pertence à intersecção entre os conjuntos dos 
juízes e o conjunto dos advogados.

Uma pesquisa foi encomendada para avaliar as intenções de voto na eleição para prefeito 
de certo município. Entre os candidatos, apenas três foram apresentados na pesquisa (A, 
B  e  C),  e  cada  entrevistado  poderia  escolher  mais  de  um  candidato  no(s)  qual(is) 
votaria(m).  O resultado da pesquisa,  após serem entrevistadas 645 pessoas,  apontou 
que:
120 pessoas escolheriam os três candidatos;
190 pessoas escolheriam A e B;
250 pessoas escolheriam B e C;
220 pessoas escolheriam A e C;
320 pessoas escolheriam A;
370 pessoas escolheriam B;
90 pessoas não escolheriam nenhum dos três candidatos.
De acordo com os dados acima, julgue os itens que se seguem.

02- Na situação descrita acima, mais de 50 pessoas votariam apenas no candidato C.

03- Ainda  com relação à  situação acima,  podemos afirmar  que  mais  de  80  pessoas 
votariam apenas em A e B.

04- Considere a seguinte sequência de proposições: 
P1 – Existem promotores que são advogados. 
P2 – Nenhum promotor é engenheiro. 
P3 – Nenhum advogado é engenheiro. 
Nessas condições, é correto concluir que o argumento de premissas P1 e P2 e conclusão 
P3 é válido.

05- Um argumento é dito válido se sua conclusão for uma consequência obrigatória de 
suas  premissas.  Assim,  em  um  argumento  válido  cujas  premissas  são  verdadeiras, 
podemos ter uma conclusão falsa.



Gabarito
01. C
Comentário: 
Iremos tomar,  primeiramente,  as proposições 1 e 4 e desenhar  os diagramas que as 
representam:

Perceba que existem duas possibilidades para o conjunto dos atletas, pois o enunciado 
não cita a relação que há entre este e o conjunto dos advogados. A questão fala apenas 
que nenhum juiz é atleta. Com isso, se Alberto é advogado e atleta, então:

Assim, pode-se perceber facilmente que  Alberto NÃO pertence à intersecção entre os 
conjuntos dos juízes e o conjunto dos advogados. Logo, o item está certo!

02. Certo
Comentário: 
Cuidado: dizer que 320 pessoas votariam em A é diferente de dizer que 320 pessoas 
votariam “apenas” em A. Construindo o diagrama de Euler e preenchendo os espaços 
com  os  valores  dados,  começando  da  interseção  e  partindo  para  os  espaços  mais 
externos, teremos:

Assim, como o total de entrevistados é igual a 650, então:
30 + 70 + 120 + 100 + 50 + 130 + X + 90 = 645
X + 590 = 645
X = 645 – 590 
X = 55

Logo, o item está correto.



03. E
Comentário: 
Quando o enunciado fala “apenas em A e B”, deve-se tomar o seguinte conjunto:

Portanto, a quantidade de pessoas que votariam apenas em A e B é igual a 70 (menos de 
80). Logo, o item está errado!

04. E
Comentário: 
Para saber se um argumento é válido, devemos proceder da seguinte forma: representar  
as premissas (P1 e P2) na forma de diagramas e verificar se a conclusão (P3) é uma 
consequência obrigatória das premissas. Assim,

Considerando apenas as premissas (P1 e P2), percebe-se que há duas possibilidades 
para o conjunto dos engenheiros, pois não nos é informado a relação entre o conjunto dos 
advogados e dos engenheiros.  Logo,  não podemos afirmar com certeza,  a  partir  das 
premissas (P1 e P2), que a conclusão é verdadeira. Portanto, o argumento é inválido, e o 
item está errado.

05. E
Comentário: 
O enunciado começa certinho, mas do meio para o fim “a casa cai”.  Sempre que um 
argumento for válido e suas premissas forem verdadeiras, a conclusão também deverá 
ser  verdadeira.
Não se esqueça:

1)  premissas  todas  verdadeiras  +  conclusão  verdadeira  =  argumento  pode  ser 
válido ou inválido.

2) premissas todas verdadeiras + conclusão falsa = argumento inválido (sempre).
3) premissas todas falsas + conclusão verdadeira = argumento válido ou inválido.
4)  premissas  todas  falsas  +  conclusão  falsa  =  argumento  pode  ser  válido  ou 

inválido.*5) premissas todas verdadeiras + argumento válido = conclusão verdadeira.
Logo, o item está errado. Dica: memorize apenas os itens 2 e 5, pois os outros itens  
dependem da estrutura do argumento.




