
RACIOCÍNIO LÓGICO

01. Caso a proposição “O juiz tomou uma decisão correta” for verdadeira, então podemos concluir 
que a proposição “Paulo arquivou os documentos corretamente ou o juiz tomou a decisão correta” 
também é verdadeira.

02. A proposição “Se Pedro é magro, então Camila é alta” é logicamente equivalente a “Pedro não 
é magro ou Camila é alta”.

03. A proposição (P → Q) ∧ ~R possui, em sua tabela-verdade, exatamente quatro valores lógicos 
verdadeiros.

04. A negação da proposição “O Ministério Público da União tem se modernizado, mas ainda tem 
muito a melhorar” é equivalente a “O Ministério Público da União não tem se modernizado ou não 
tem muito a melhorar”.

05. A tabela-verdade da proposição (P → Q) ∨ (R ↔ S) possui menos de 10 linhas.

GABARITO

01. C
Comentário: Uma  proposição  do  tipo  A ou  B  é  verdadeira  quando  pelo  menos  uma  das 
proposições simples que a forma (ou A ou B) for verdadeira. Se A =  O juiz tomou uma decisão 
correta;  (A ou B)  =  “Paulo  arquivou os documentos  corretamente  ou o  juiz  tomou a  decisão 
correta” e A = V, então podemos concluir que a proposição A ou B é V. 
Logo, o item correto.
Obs.: A ordem das proposições numa disjunção não importa.

02. C
Comentário: Uma proposição do tipo A → B é equivalente à proposição ~A ∨ B. O candidato já 
deve ter isso em mente! Mas porque essas duas proposições são equivalentes? Simples! Porque 
possuem a mesma tabela verdade. Veja:

Assim, podemos concluir que o item está certo!

03. E
Comentário: Construindo a tabela verdade da proposição dada,  começando das proposições 
simples, seguindo para a condicional (que tem duas proposições simples), e só então partimos 
para a proposição dada:



Perceba,  na  tabela  que  construímos,  que  existem  apenas  três  valores  verdadeiros  para  a 
proposição dada. Assim, podemos concluir que o item esta errado!

04. C
Comentário: Este tipo de questão é muito comum em provas do Cespe. Principalmente, trocando 
o conectivo “E” por “mas”. Assim, a proposição do enunciado pode ser escrita como “O Ministério 
Público da União tem se modernizado E ainda tem muito a melhorar”. 
Sabendo que a negação de uma proposição do tipo A e B é dada por ~A ou ~B, então, a negação 
da proposição dada é: “O Ministério Público da União não tem se modernizado ou não tem muito a 
melhorar”.
Com isso, podemos afirmar que o item está certo.

05. E
Comentário: Para calcular o número de linhas de uma tabela-verdade, basta lembrar-se da 
seguinte expressão:
Nº de linhas = 2Nº proposições simples

Sabendo que a proposição  (P → Q) ∨ (R ↔ S) é formada por 4 proposições simples (P, Q, R e 
S), então teremos:
Nº de linhas = 24

Nº de linhas = 16 (mais de 10)
Logo, o item em análise está errado.


