
RACIOCÍNIO LÓGICO

01.  Tendo-se como verdadeira a proposição “Todos os diretores bem sucedidos são pessoas
competentes”,  que  poderá  inferir-se  da  verdade  ou  falsidade  de  cada  uma  das  seguintes
proposições?
a) Nenhum diretor bem sucedido é uma pessoa competente.
b) Alguns diretores bem sucedidos são pessoas competentes.
c) Alguns diretores bem sucedidos não são pessoas bem sucedidas.

02. Tendo-se  como  falsa  a  proposição  “Todos  os  diretores  bem  sucedidos  são  pessoas
competentes”,  que  poderá  inferir-se  da  verdade  ou  falsidade  de  cada  uma  das  seguintes
proposições?
a) Nenhum diretor bem sucedido é uma pessoa competente.
b) Alguns diretores bem sucedidos são pessoas competentes.
c) Alguns diretores bem sucedidos não são pessoas bem sucedidas.

03. Admitindo-se como verdadeira a proposição “Nenhum candidato que ‘cola’ é estudioso”, que
poderá inferir-se da verdade ou falsidade de cada uma das proposições seguintes?
a)  Alguns candidatos que ‘colam’ são estudiosos.
b)  Alguns candidatos que ‘colam’ não são estudiosos.
c) Todos os candidatos que ‘colam’ são estudiosos.

04. Admitindo-se como falsa a proposição “Nenhum candidato que ‘cola’ é estudioso”, que poderá
inferir-se da verdade ou falsidade de cada uma das proposições seguintes?
a) Alguns candidatos que ‘colam’ são estudiosos.
b) Alguns candidatos que ‘colam’ não são estudiosos.
c) Todos os candidatos que ‘colam’ são estudiosos.

05.  Considerando-se  como  verdadeira  a  proposição  “Alguns  concursos  públicos  são  muito
competitivos”,  que  poderá  inferir-se  da  verdade  ou  falsidade  de  cada  uma  das  seguintes
proposições?
a) Alguns concursos públicos não são muito competitivos.
b) Todos os concursos públicos são muito competitivos.
c) Nenhum concurso público é muito competitivo. 

06. Considerando-se  como  falsa  a  proposição  “Alguns  concursos  públicos  são  muito
competitivos”,  que  poderá  inferir-se  da  verdade  ou  falsidade  de  cada  uma  das  seguintes
proposições?
a) Alguns concursos públicos não são muito competitivos.
b) Todos os concursos públicos são muito competitivos.
c) Nenhum concurso público é muito competitivo.

07.  Considerando-se como verdadeira  a  proposição  “Alguns  avós  não  educam bem os  seus
netos”, que poderá inferir-se da verdade ou falsidade de cada uma das seguintes proposições?
a) Todos os avós educam bem os seus netos.
b) Nenhum avô educa bem os seus netos.
c) Alguns avós educam bem os seus netos.



08. Considerando-se como falsa a proposição “Alguns avós não educam bem os seus netos”, que
poderá inferir-se da verdade ou falsidade de cada uma das seguintes proposições?
a) Todos os avós educam bem os seus netos.
b) Nenhum avô educa bem os seus netos.
c) Alguns avós educam bem os seus netos.

09. Na biblioteca da Escola “X”, uma pessoa contava a seu amigo: “Imagine só, perdi ontem, uma
nota de R$ 100,00 e só hoje a encontrei, dentro de um livro entre as páginas 99 e 100”. Se a
pessoa estava mentindo, como se descobre a mentira?

10.  João reuniu-se com seus 12 irmãos na empresa para tomar uma decisão importante. Das
afirmações  a  seguir,  referentes  aos  membros  da  mesma  família  reunidos,  a  única
necessariamente verdadeira é:
a) pelo menos uma das pessoas reunidas nasceu em janeiro ou fevereiro;
b) pelo menos uma das pessoas reunidas nasceu num dia par;
c) pelo menos duas pessoas reunidas tem altura superior a 1,85 metros;
d) pelo menos duas pessoas reunidas são do sexo feminino;
e) pelo menos duas pessoas reunidas fazem aniversário no mesmo mês.

GABARITO

01.
Como a proposição dada é do tipo Todo S é P e foi admitido que ela é verdadeira, pela tabela I,
temos:
a) é do tipo Nenhum S é P. Logo, é falsa.
b) é do tipo Algum S é P. Logo, é verdadeira.
c) é do tipo Algum S não é P. Logo, é falsa.

02.
Como a proposição dada é do tipo Todo S é P e foi admitido que ela é falsa, pela tabela I, temos:
a) é do tipo Nenhum S é P. Logo, é indeterminada.
b) é do tipo Algum S é P. Logo, é indeterminada.
c) é do tipo Algum S não é P. Logo, é verdadeira.

03.
Como a proposição dada é do tipo Nenhum S é P e foi admitido que ela é verdadeira, pela tabela
II, temos:
a) é do tipo Algum S é P. Logo, é falsa.
b) é do tipo Algum S não é P. Logo, é verdadeira.
c) é do tipo Todo S é P. Logo, é falsa.

04.
Como a proposição dada é do tipo Nenhum S é P e foi admitido que ela é falsa, pela tabela II,
temos:
a) é do tipo Algum S é P. Logo, é verdadeira.
b) é do tipo Algum S não é P. Logo, é indeterminada.
c) é do tipo Todo S é P. Logo, é indeterminada.

05.
Como a proposição dada é do tipo Algum S é P e foi admitido que ela é verdadeira, pela tabela III,
temos:



a) é do tipo Algum S não é P. Logo, é indeterminada.
b) é do tipo Todo S é P. Logo, é indeterminada.
c) é do tipo Nenhum S é P. Logo, é falsa.

06.
Como a proposição dada é do tipo  Algum S é P e foi admitido que ela é falsa, pela tabela III,
temos:
a) é do tipo Algum S não é P. Logo, é verdadeira.
b) é do tipo Todo S é P. Logo, é falsa.
c) é do tipo Nenhum S é P. Logo, é verdadeira.

07.
Como a proposição dada é do tipo  Algum S não é P e foi admitido que ela é verdadeira, pela
tabela IV, temos:
a) é do tipo Todo S é P. Logo, é falsa.
b) é do tipo Nenhum S é P. Logo, é indeterminada.
c) é do tipo Algum S é P. Logo, é indeterminada.

08.
Como a proposição dada é do tipo  Algum S não é P e foi admitida que ela é verdadeira, pela
tabela IV, temos:
a) é do tipo Todo S é P. Logo, é verdadeira.
b) é do tipo Nenhum S é P. Logo, é falsa.
c) é do tipo Algum S é P. Logo, é verdadeira.

09.
Observe que em qualquer livro que tenha 100 ou mais páginas, as páginas 99 e 100 ficaram
sempre na face anterior e posterior da mesma folha. Então a cédula de R$ 100,00 não poderia
estar entre elas.

10. 
As quatro  primeiras  alternativas  poderão ser  verdadeiras  ou falsas.  A última,  no entanto,  em
qualquer situação, será sempre verdadeira.


