
Raciocínio Lógico

01- O conectivo lógico referente à implicação é o:
A) ... Ou ...
B) Ou...ou...
C) Se... , então ...
D) ... e ...
E) ... se e somente se ...

02- Se Vinicius Motta escrever um livro, então venderá muitos exemplares.
Vinicius Motta escreveu um livro.
Logo, ele venderá muitos livros:
A) Trata-se de um argumento válido 
B) Trata-se de um argumento inválido.
C) É uma contradição
D) É uma tatologia
E) É uma contingência

03-  Se Carla Motta malhar, então ela fica cansada.
Carla Motta não malha.
Logo, podemos assegurar que:
A) Ela não fica cansada.
B) Ela engorda.
C) Ela não malhou.
D) Ela fica cansada.
E) Ela foi trabalhar.

04- O conectivo lógico referente à disjunção é o:
A) ... Ou ...
B) Ou...ou...
C) Se... , então ...
D) ... e ...
E) ... se e somente se ...

05- Marque a afirmativa verdadeira:
A) A conjunção só é falsa se todas as componentes forem falsas.
B) A disjunção só é verdadeira se todas forem verdadeiras.
C) A implicação só é falsa se tivermos o antecedente verdadeiro com o consequente falso.
D) Só há um caso de bi-implicação falsa.
E) Só há um caso de disjunção excludente falsa.

Gabarito
01. C
Comentários: A conjunção é o E
A implicação ou condicional é o se... então...
O bi-implicação ou bi-condicional é o ... se e somente se ...
A disjunção ou disjunção inclusiva ou includente é o ... ou ...
A disjunção excludente ou exclusiva é   Ou ... ou ...



02. A
Comentários: Um argumento é uma sequência de proposições senda última a conclusão e as 
demais são chamadas premissas, estas sempre são consideradas verdadeiras, mesmo que no 
universo do mundo real elas sejam consideradas impossíveis.
Um argumento é dito VÁLIDO ( ou com raciocínio lógico correto ) se a verdade das premissas 
assegurar a verdade da conclusão, caso isto não ocorra o argumento é inválido.

03. C
Comentários: Num argumento, a negação do antecedente não é suficiente para que neguemos, 
nem para que afirmemos o conseqüente, portanto, nada podemos concluir sobre o conseqüente, 
mas, o que foi citado explicitamente, pode ser concluído, mesmo que seja repetido.

04. A 
Comentários: Um argumento é uma sequência de proposições senda última a conclusão e as 
demais são chamadas premissas, estas sempre são consideradas verdadeiras, mesmo que no 
universo do mundo real elas sejam consideradas impossíveis.
Um argumento é dito VÁLIDO ( ou com raciocínio lógico correto ) se a verdade das premissas 
assegurar a verdade da conclusão, caso isto não ocorra o argumento é inválido.

05. C
Comentários:  
A implicação só é falsa se o antecedente for falso com o conseqüente verdadeiro.
- A conjunção só é verdadeira se todos os componentes forem verdadeiros.
- A disjunção só é falsa se todas componentes forem falsas.
- A bi-implicação ´so é verdadeira se os valores lógicos forem os mesmos.
- A disjunção excludente só é verdadeira se os valores lógicos forem opostos.


