
RACIOCÍNIO LÓGICO

01. Sabe-se que é verdade que “algum candidato é honesto” e que “nenhum ladrão é honesto”. 
Portanto, podemos afirmar que
a) nenhum ladrão é candidato.
b) nenhum candidato é ladrão.
c) algum ladrão não é candidato.
d) algum candidato é ladrão.
e) algum candidato não é ladrão.

02.  Todo advogado é estudioso.  Existem artistas que são estudiosos.  Estevão é advogado e 
Felipe é estudioso. Com isso, pode-se concluir que
a) Estevão é estudioso e Felipe é advogado.
b) Estevão é estudioso e Felipe é artistas.
c) Estevão é também artista e Felipe é advogado.
d) Estevão é estudioso e Felipe pode não ser advogado nem artista.
e) Estevão é também artista e Felipe pode não ser advogado nem artista.

03. Considere as seguintes proposições:
P: “Cláudio estuda” e Q: “Cláudio passa no concurso”
Nessa situação, o argumento em que temos como premissas “Cláudio não estuda ou Cláudio 
passa no concurso” e “Cláudio não estuda”, e conclusão “Cláudio não passa no concurso”, é
a) válido.
b) inválido.
c) verdadeiro.
d) uma tautologia.
e) uma contradição.

04. Analise o seguinte argumento:
Todas as proteínas são compostos orgânicos; em conseqüência, todas as enzimas são proteínas, 
uma vez que todas as enzimas são compostos orgânicos.
a) O argumento é válido, uma vez que suas premissas são verdadeiras, bem como sua conclusão.
b) argumento é válido apesar de conter uma premissa falsa.
c)  Mesmo  sem  saber  se  as  premissas  são  verdadeiras  ou  falsas,  podemos  garantir  que  o 
argumento não é válido.
d) Nada se pode concluir sem saber se realmente as proteínas são compostos orgânicos e se 
todas as enzimas são proteínas.
e) n.d.a.

05. O produto da matriz                pela matriz B = (1  1  1)

a) não é possível de ser realizado.
b) é a matriz identidade de ordem 3.
c) não é uma matriz quadrada.
d) é uma matriz de uma linha e uma coluna.
e) é uma matriz de determinante nulo. 



GABARITO

01. E
Comentário: Para resolver questões que envolvam os termos: todo, nenhum e algum, usamos os 
diagramas  lógicos,  que  consistem  em  “desenhos”  das  proposições  dadas  no  enunciado. 
Posteriormente,  verificar-se  a  conclusão  para  saber  se  é  verdadeira  ou  não.  Vamos  adotar: 
candidato, ladrão e honesto por C, L e H, respectivamente. Então, representando as proposições 
na forma de diagramas, apenas para facilitar a visualização, obtemos:

Note que temos duas possibilidades para o conjunto dos ladrões, pois a questão não fala sobre a 
relação entre o eles e os candidatos. Daí, podemos ver claramente no diagrama que existe uma 
parte dos candidatos que nunca será ladrão (parte pintada). Logo, o item correto é a alternativa E.

02. D
Comentário:  Representando  as  proposições  na  forma  de  diagramas,  apenas  para  facilitar  a 
visualização, teremos:

Primeiramente,  como  a  questão  não  fala  da  relação  entre  o  conjunto  dos  artistas  e  o  dos 
advogados,  então temos duas possibilidades (como vemos no diagrama) para o conjunto dos 
artistas.

Quanto a Estevão, não temos dificuldade, pois se ele é advogado, vemos claramente no 
diagrama que ele será, automaticamente, estudioso. Ele também “pode” ser artista.

Quanto a Felipe, a questão afirma apenas que ele é estudioso. Desta forma, ele “pode” ser 
advogado, artista, ambos, ou apenas estudioso (como vemos no diagrama). Note que usamos a 
expressão “pode”, entre aspas, pois são apenas possibilidades, visto que o enunciado não dá 
informações suficientes para afirmarmos que ele “seja” advogado ou artista ou ambos ou apenas 
estudioso. Com isso, a resposta correta é a opção D.

03. B
Comentário:  Podemos descartar as opções C, D e E, pois se tratam de classificações dadas a 
proposições e não a argumentos (que são conjuntos de proposições).

Lembre-se que um argumento será VÁLIDO quando a sua conclusão é uma conseqüência 



obrigatória  de  suas  premissas.  Recorde  também que  uma disjunção  (...ou..)  será  verdadeira 
quando pelo menos uma de suas proposições for verdadeira. 

Dadas as premissas “Cláudio não estuda ou Cláudio passa no concurso” e “Cláudio não 
estuda”, e sabendo que ambas são verdadeiras (considere sempre as premissas verdadeiras), 
então teremos:

~P ou Q  (V)
~P           (V)
-----------
~Q

Quando uma das proposições de uma disjunção é V, o valor da outra não importa: a disjunção já é 
verdadeira! Como já temos que a proposição ~P da disjunção é V, então a proposição Q pode ser 
V ou F.  Ou seja,  ~Q também pode ser  V ou F.  Logo,  não temos certeza da conclusão,  e o 
argumento será inválido! (opção B).

04. C
Comentário: Do enunciado, temos o seguinte argumento:

Todas as proteínas são compostos orgânicos.
Todas as enzimas são compostos orgânicos.
Conclusão: Todas as enzimas são proteínas.

Desta forma, podemos escrever o argumento da seguinte forma:
Todo A é B
Todo C é B
Todo C é A

, onde A = proteínas; B = compostos orgânicos e C = enzimas. 
Se  representarmos  o  argumento  na  forma  de  diagramas,  obteríamos  as  seguintes 
“possibilidades”:

Temos todas estas possibilidades pelo fato de o enunciado nada falar, nas premissas, sobre a 
relação que existe entre o conjunto das enzimas e das proteínas. Daí, não podemos afirmar – 
como diz a conclusão – que “Todas as enzimas são proteínas”,  pois trata-se apenas de uma 
possibilidade, e sabemos que a conclusão deve ser uma consequência obrigatória das premissas. 
Desta forma, como não temos “certeza” da conclusão, o argumento não é válido (mesmo sem 
saber se as premissas são verdadeiras ou falsas)!
Portanto, o item correto é o da letra C.

05. E
Comentário: Calculando o produto P =A . B (multiplicando os elementos da linha da matriz A com 
os elementos da coluna da matriz B), teremos a seguinte matriz:



Analisando cada item:
a) Errado. Só é possível multiplicar matrizes em que o número de linhas de uma for igual ao 
número de colunas da outra. A matriz A é 3x1 (3 linhas) e a matriz B é 1x3 (3 colunas). Portanto, a  
multiplicação é possível.

b) Errado. Cuidado para não cair em uma pegadinha! A matriz P é de ordem 3, mas não se trata 

da matriz identidade! A matriz identidade de ordem 3 é: 

c) Errado. Pelo resultado do produto acima, vemos que a matriz P é uma matriz quadrada, ou 
seja, uma matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas.
d) Errado. Pelo resultado do produto acima, vemos que este tem 3 linhas e 3 colunas.
e) Certo. O determinante desta matriz é igual a zero. Nem precisamos fazer os cálculos, pois os  
produtos dos elementos das diagonais principais (+) serão iguais aos produtos dos elementos das 
diagonais secundárias (–). 


