
1 

 

 

CONCEITOS BÁSICOS DE RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
 

Proposição 
 

Uma proposição pode ser uma afirmação ou uma negação, a qual pode ser atribuído 

um valor lógico Verdadeiro (V) ou Falso (F), mas não ambas ao mesmo tempo. 

 

SENTENÇAS FECHADAS E ABERTAS 
 
Sentenças Fechadas   Quando é possível identificar o valor lógico da proposição. 

 

Exemplos:  
 

 Manaus é a capital do Brasil 
 2 + 7 = 9 
 A baleia é um mamífero 
 São Paulo é a maior cidade da América Latina 

 
Sentenças abertas   Quando não é possível afirmar o valor lógico da proposição. 

 

Exemplo:  
 

 2x + y = 12 (Depende do valor da variáveis para verificação do valor lógico) 
 

Dica: 
 

 
 

 

Proposição simples 
 

Uma proposição é dita proposição simples quando não contém qualquer outra 
proposição como sua componente. 
Isso significa que não é possível encontrar como parte de uma proposição simples 
alguma outra proposição diferente dela. Não se pode subdividi-la em partes menores 
tais que alguma delas seja uma nova proposição. 
 
Exemplo: 
 A sentença “Júlio gosta de esporte” é uma proposição simples, pois não é 
possível identificar como parte dela qualquer outra proposição diferente. 
 
Outros exemplos: 
“Júlio fala inglês” 
“Laranja é uma fruta” 
“Todos os ricos são homens” 
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Proposição composta 
 

Uma proposição é composta quando se pode extrair como parte dela uma nova 
proposição. 
 
Exemplo: 
 A sentença “Paulo é irmão de Ana e de César” é uma proposição composta, pois 
é possível retirar-se dela outras proposições: “Paulo e irmão de Ana” e “Paulo é irmão 
de César”. 
 

Conectivos lógicos (ou estruturas lógicas) 
 

Os conectivos lógicos agem sobre as proposições a que estão ligadas de modo a criar 
novas proposições. 
 Alguns dos conectivos são: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela - verdade 
 

 É uma forma usual de representação das regras da Álgebra Booleana. Nela, é 
representada cada proposição (simples ou composta) e todos os seus valores lógicos 
possíveis. 
 

 Calcular o número máximo de validações  2𝑛 , que indicará o número de linhas 
da tabela. 

 Na primeira coluna da tabela, metade será V e a outra metade será F. 

 A partir da segunda coluna, iremos intercalar o V e F, será feito pela metade da 
coluna anterior. 

 

1. Baseando-se no exemplo:  Proposições (P, Q, R).  
2. Inicialmente, devemos “contar” o número de proposições simples que integram 

a fórmula. Neste exemplo, 3.   
3. Depois, obter o número de possibilidades/linhas. 

- Neste caso: 2³ = 8 possibilidades/linhas. 
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  p q r 

L1 V V V 

L2 V V F 

L3 V F V 

L4 V F F 

L5 F V V 

L6 F V F 

L7 F F V 

L8 F F F 
 

Dica: A CESPE, normalmente, utiliza letras maiúsculas para representar 
proposições: 
P, Q, R, S, ... 

Conjunção (^) 
 

P Q P  Q 
V V V 

V F F 

F V F 
F F F 

 

Só será verdadeiro, quando as proposições forem verdadeiras 
 
Exemplo: 
Um pai diz ao filho: 
- Se você for aprovado no Colégio ganhará uma bicicleta e um vídeo game. 
 
 

Disjunção (V) 
 
Para a proposição composta ser considerada verdadeira, deve ter pelo menos uma 
proposição simples verdadeira. 
 

P Q P V Q 

V V V 
V F V 

F V V 
F F F 

 
Exemplo: 
Um pai diz ao filho: 
- Se você for aprovado no Colégio ganhará uma bicicleta ou um vídeo game. 
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Disjunção Exclusiva (V) 
 
 

P Q P V Q 
V V F 

V F V 
F V V 

F F F 
 
 

Na disjunção exclusiva, a proposição composta será verdadeira se os valores das 
componentes antecedente e consequente, forem diferentes. 
 

Condicional ( )   Se...Então ... 

 

P Q P  Q 

V V V 

V F F 
F V V 

F F V 

Se João passar em Física, então se formará. 

Proposição 1: João passar em Física (condição suficiente). 

Proposição 2: se formará (condição necessária). 

Conectivo: Se...., então.... 

EXEMPLO 

 
Se chove então faz frio. Assim sendo:  
 



NECESSÁRIA
CONDIÇÃO

SUFICIENTE
CONDIÇÃO

frio faz então chove Se  

 
 

a) Chover é condição necessária para fazer frio. 
b) Fazer frio é condição suficiente para chover. 
c) Chover é condição necessária e suficiente para fazer frio. 
d) Chover é condição suficiente para fazer frio. 
e) Fazer frio é condição necessária e suficiente para chover. 
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Bicondicional ( ) 

 

P Q P Q 

V V V 
V F F 

F V F 

F F V 

 
Negação (Leis de Morgan) 

 
 

1. ~ (p  q) 
~ (p ou q) = ~A e ~B 
 

2. ~ (p  q )  
~ (p e q) = ~A ou ~B 
 

3. ~ (p  q ) = A e ~B 

 
Se chover, então leve o guarda-chuva. 
Está chovendo e eu não levo o guarda-chuva.   

 
4. ~ (Todo) 

Pelo menos um...não... 
Algum...não... 
No mínimo um...não... 

 
Todo homem é gordo. 
Se não é verdade que todo homem é gordo, então pelo menos um não. 
 

5. ~ (Algum) = nenhum 
 

Exemplos:  

1) Negação de “Algum carro é veloz” é: “Nenhum carro é veloz”.  

2) Negação de “Nenhuma música é triste” é: “Alguma música é triste”. 

3) Negação de “Nenhum exercício não é difícil” é: “Algum exercício não é difícil”. 

4) Negação de “Toda meditação é relaxante” é: “Alguma meditação não é relaxante”.  

5) Negação de “Todo político não é rico” é: “Algum político é rico”.  

6) Negação de “Alguma arara não é amarela” é: “Toda arara é amarela”. 

7) Negação de “Alguém ganhou o bingo” é: “Ninguém ganhou o bingo”. 

8) Negação de: “Algum dia ela me amará” é: “Nenhum dia ela me amará”, ou melhor: 

“Nunca ela me amará”. 
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Exercícios  
 

1) Construir as tabelas-verdade das seguintes proposições: 

a. ~ (p v ~q) 

b. ~ (p  ~q)  

c. p ^ q  p v q 

d. ~ p  (q  p) 

 
2) (CESPE - AUDITOR FISCAL DO TRABALHO - 2013)  
Se S = (P→Q) ∧ R, então, na última coluna da tabela-verdade de S, aparecerão, de cima 
para baixo e na ordem em que aparecem, os seguintes elementos: V, F, V, V, F, V, F e V. 
 
3) (CESPE - MTE - 2013)  
 Se S = (P∧Q) V (P∧R), então a última coluna da tabela-verdade de S conterá, de cima 
para baixo e na ordem em que aparecem, os seguintes elementos: V, F, V, V, F, V, F e F 
 
4) (ESAF/CGU/TFC) Sou amiga de Abel ou sou amiga de Oscar. Sou amiga de Nara ou não 
sou amiga de Abel. Sou amiga de Clara ou não sou amiga de Oscar. Ora, não sou amiga de 
Clara. Assim, 
a) não sou amiga de Nara e sou amiga de Abel. 
b) não sou amiga de Clara e não sou amiga de Nara. 
c) sou amiga de Nara e amiga de Abel.  
d) sou amiga de Oscar e amiga de Nara. 
e) sou amiga de Oscar e não sou amiga de Clara. 
 
5) (ESAF) Determinado rio passa pelas cidades A, B e C. Se chove em A, o rio transborda. Se 
chove em B, o rio transborda e, se chove em C, o rio não transborda. Se o rio transbordou, 
pode-se afirmar que: 
a) choveu em A e choveu em B 
b) não choveu em C 
c) choveu em A ou choveu em B                     
d) choveu em C 
e) choveu em A 
 
6) (ANEEL 2006 - ESAF) Se o anão foge do tigre, então o tigre é feroz. Se o tigre é feroz, então 
o rei fica no castelo. Se o rei fica no castelo, então a rainha briga com o rei. Ora, a rainha não 
briga com o rei. Logo: 
 
a) o rei não fica no castelo e o anão não foge do tigre. 
b) o rei fica no castelo e o tigre é feroz. 
c) o rei não fica no castelo e o tigre é feroz. 
d) o tigre é feroz e o anão foge do tigre. 
e) o tigre não é feroz e o anão foge do tigre. 
 
7) Ana é artista ou Carlos é compositor. Se Mauro gosta de música, então Flávia não é 
fotógrafa. Se Flávia não é fotógrafa, então Carlos não é compositor. Ana não é artista e Daniela 
não fuma, Pode-se, então, concluir corretamente que:  
a) Ana não é artista e Carlos não é compositor.  
b) Carlos é compositor e Flávia é fotógrafa. 
c) Mauro gosta de música e Daniela não fuma 
d) Ana não é artista e Mauro gosta de música.                   
e) Mauro não gosta de música e Flávia não é fotógrafa 
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8) (MPOG - 2005) 
Carlos não ir ao Canadá é condição necessária para Alexandre ir à Alemanha. Helena não ir à 
Holanda é condição 
suficiente para Carlos ir ao Canadá. Alexandre não ir à Alemanha é condição necessária para 
Carlos não ir ao Canadá. 
Helena ir à Holanda é condição suficiente para Alexandre ir à Alemanha. Portanto: 
 
a) Helena não vai à Holanda, Carlos não vai ao Canadá, Alexandre não vai à Alemanha. 
b) Helena vai à Holanda, Carlos vai ao Canadá, Alexandre Não vai à Alemanha. 
c) Helena não vai à Holanda, Carlos vai ao Canadá, Alexandre não vai à Alemanha. 
d) Helena vai à Holanda, Carlos não vai ao Canadá, Alexandre vai à Alemanha. 
e) Helena vai à Holanda, Carlos não vai ao Canadá, Alexandre não vai à Alemanha. 
 

9) Márcia não é magra ou Renata é ruiva. Beatriz é bailarina ou Renata não é ruiva. Renata 
não é ruiva ou Beatriz não é bailarina. Se Beatriz não é bailarina então Márcia é magra. Assim, 

a) Márcia não é magra, Renata não é ruiva, Beatriz é bailarina.  
b) Márcia é magra, Renata não é ruiva, Beatriz é bailarina.  
c) Márcia é magra, Renata não é ruiva, Beatriz não é bailarina.  
d) Márcia não é magra, Renata é ruiva, Beatriz é bailarina.  
e) Márcia não é magra, Renata é ruiva, Beatriz não é bailarina.  
 
10) (ANEEL/SUPERIOR) A negação da afirmação condicional “se Ana viajar, Paulo vai viajar” 
é: 
a) Ana não está viajando e Paulo vai viajar. 
b) se Ana não viajar, Paulo vai viajar. 
c) Ana está viajando e Paulo não vai viajar.   
d) Ana não está viajando e Paulo não vai viajar. 
e) se Ana estiver viajando, Paulo não vai viajar 
 
11) (CESPE-BB) É correto o raciocínio lógico dado pela sequência de proposições seguintes:  
Se Antônio for bonito ou Maria for alta, então José será aprovado no concurso.  
Maria é alta. Portanto José será aprovado no concurso.  
 
12) (CESPE-BB) É correto o raciocínio lógico dado pela sequência de proposições seguintes:  
Se Célia tiver um bom currículo, então ela conseguirá um emprego. Ela conseguiu um 
emprego. Portanto, Célia tem um bom currículo.  
 
 

13) A proposição funcional “Existem números que são divisíveis por 2 e por 3” é verdadeira 
para elementos do conjunto {2, 3, 9, 10, 15, 16}.  
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EQUIVALÊNCIA LÓGICA  
 
Equivalência lógica: são proposições lógicas que possuem tabelas verdades idênticas. 
 

Principais equivalências lógicas: 
 

 P  e Q  = Q  e  P 

 P ou Q = Q ou P 

 P  Q = Q  P 
 

A bicondicional pode ser transformada em duas condicionais equivalentes. 
 

 P  Q = ( P  Q ) e ( Q  P ) 
 

 P  Q = ~Q  ~P    

 P  Q = ~P ou Q 

 P ou Q = ~P  Q 
 

Exercícios de Fixação 
 
1) Uma sentença logicamente equivalente a “Se Ana é bela, então Carina é feia.” é: 
 
a) Se Ana não é bela, então Carina não é feia. 
b) Ana é bela ou Carina não é feia. 
c) Se Carina é feia, Ana é bela. 
d) Ana é bela ou Carina é feia. 
e) Se Carina não é feia, então Ana não é bela. 
 
2) Uma sentença logicamente equivalente a “Pedro é economista, então Luísa é 
solteira.” é: 
 
a) Pedro é economista ou Luísa é solteira. 
b) Pedro é economista ou Luísa não é solteira. 
c) Se Luísa é solteira, Pedro é economista. 
d) Se Pedro não é economista, então Luísa não é solteira. 
e) Se Luísa não é solteira, então Pedro não é economista. 

 

3) Durante uma prova de matemática, Joãozinho faz uma pergunta para a professora. 
Mariazinha que precisa obter nota alta e, portanto, qualquer informação na hora da 
prova lhe será muito valiosa, não escutou a pergunta de Joãozinho. Contudo, ela ouviu 
quando a professora respondeu para Joãozinho afirmando que: se X ≠ 2, então Y = 3. 
Sabendo que a professora sempre fala a verdade, então Mariazinha conclui 
corretamente que: 

a) Se X = 2, então Y ≠ 3      b) X ≠ 2 e Y = 3      c) X = 2 ou Y = 3 

d) Se Y = 3, então X ≠ 2      e) Se X ≠ 2, então Y ≠ 3 
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Tautologia 
 

Uma proposição composta é uma tautologia se ela for sempre verdadeira 

independentemente dos valores lógicos das proposições que a compõem. 

 

Exemplos 

 

1º- A proposição “  AA  ” é uma tautologia, pois é sempre verdadeira, 

independentemente dos valores lógicos de A. Veja na tabela-verdade a seguir: 

 
2º- A proposição “    BABA  ” é uma tautologia, pois é sempre verdadeira, 

independentemente dos valores lógicos de A e de B. Veja na tabela-verdade a seguir: 

 
 

Contradição 
 

Uma proposição composta é uma contradição se ela for sempre falsa 

independentemente dos valores lógicos das proposições que a compõem. 

 

Exemplo 

1º- A proposição “  AA  ” é uma contradição, pois é sempre falsa, independentemente 

dos valores lógicos de A. Veja na tabela-verdade a seguir: 

 
Observação 

 

 A negação de uma tautologia é sempre uma contradição. 

 A negação de uma contradição é sempre uma tautologia. 

 

O exemplo citado mostra que uma proposição qualquer A  e sua negação A  

nunca serão ambas verdadeiras ou ambas falsas. 
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EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 
 

1) (CESPE TJ-SE 2014)   A proposição [(¬P) ∨ Q] ↔ {¬[P∧(¬Q)]} é uma tautologia. 
 
 

2) (CESPE TRE-ES 2011)   A proposição   é uma tautologia, isto é, o seu valor 
lógico é verdadeiro independentemente dos valores lógicos das proposições p, q e r. 
 

 

3) A proposição “Se Luís é economista, então Nestor é médico e Luís é economista” é 
uma tautologia.  

 

4) Uma tautologia é uma proposição lógica composta que será verdadeira sempre que 

os valores lógicos das proposições simples que a compõem forem verdadeiros. 

 

Questões de 5 a 9 - DPU (Nível Superior) de 2016, aplicada em 24/01/2016 

Um estudante de direito, com o objetivo de sistematizar o seu estudo, criou sua própria 

legenda, na qual identificava, por letras, algumas afirmações relevantes quanto à 

disciplina estudada e as vinculava por meio de sentenças (proposições). No seu 

vocabulário particular constava, por exemplo: 

P: Cometeu o crime A. 

Q: Cometeu o crime B. 

R: Será punido, obrigatoriamente, com a pena de reclusão no regime fechado. 

S: Poderá optar pelo pagamento de fiança. 

Ao revisar seus escritos, o estudante, apesar de não recordar qual era o crime B, 

lembrou que ele era inafiançável. Tendo como referência essa situação hipotética, 

julgue os itens que se seguem. 

A sentença P→S é verdadeira. 
 

 

5) Caso as proposições R e S se refiram à mesma pessoa e a um único crime, então, 

independentemente das valorações de R e S como verdadeiras ou falsas, a proposição 

R∧S → Q será sempre falsa.  

 

6) A proposição “Caso tenha cometido os crimes A e B, não será necessariamente 

encarcerado nem poderá pagar fiança” pode ser corretamente simbolizada na forma (P ∧ 

Q) → ((~R) v (~S)).  

 

7) A sentença (P → Q) ↔ ((~Q) → (~P)) será sempre verdadeira, independentemente 

das valorações de P e Q como verdadeiras ou falsas.  
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8) A sentença P → S é verdadeira.  

 

9) A sentença Q → R é falsa.  

 

 

 

 

As três Leis Fundamentais do Pensamento Lógico 
 

1º- Princípio da Identidade 

Se um enunciado é verdadeiro, então ele é verdadeiro. 

Em símbolos: pp   

 

2º- Princípio da Não Contradição 

Nenhum enunciado pode ser verdadeiro e também ser falso. 

Em símbolos:  pp   

 

3º- Princípio do Terceiro Excluído 

Um enunciado ou é verdadeiro ou é falso.   Em símbolos: pp   
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PORCENTAGEM 
 
Motivadas pelo sistema de numeração decimal, as pessoas têm o costume de expressar a relação 

entre certa quantidade e o todo quando este é geralmente 100. Daí o uso do termo porcentagem 

(relativo a frações de denominador 100). 

Quando dizemos que, se em 400 alunos de uma escola, 240 são meninas, é o mesmo que dizer 

que encontramos 120 meninas em cada 200 alunos, ou ainda, 60 são meninas em cada 100 alunos. 

Representamos esta situação assim: 

100

60

200

120

400

240
      (Observe que os denominadores referem-se ao todo) 

Temos boa noção da proporção de meninas na escola principalmente através da última fração.  

Por tratar-se de frações especiais (frações com denominador 100), receberam uma notação 

especial: %. Assim, por exemplo: 

a) 60% = 
100

60
 = 0,6 b) 4% = 

100

4
 = 0,04 c) 123% = 

100

123
 = 1,23 

Obs.: Uma vez que uma porcentagem representa uma fração, pode ser escrita na forma decimal. 

O contrário é possível: escrever um número decimal ou uma fração (mesmo sem denominador 

100) na forma de porcentagem: 

 a) 
50

7
 = 0,14 = 

100

14
 = 14%  b) 

25

2
 = 0,08 = 

100

8
 = 8% 

 c) 
8

3
 = 0,375 = 

100

5,37
 = 37,5%  d) 

9

17
 = 1,888... = 

100

...8,188
  189% 

Obs.: Note que, se uma fração possui como denominador um divisor de 100 (1, 2, 4, 5, 10, 20, 

25, 50 ou 100), não é difícil escrever a fração de denominador 100 a ela equivalente. No item e) 

isto não acontece. Neste caso trabalha-se com aproximação. 

 a) 
100

75

4

3
  = 75%  b) 

100

26

5

3,1
  = 26%  c) 

100

8,0

25

2,0
  = 0,8% 

d) 4 = 
100

400
 = 400% e) 

7

3
 = 0,428571...  0,43 = 

100

43
 = 43%  

EXERCÍCIOS de FIXAÇÃO 

1 – Escrever sob a forma de números decimais as porcentagens: 

a) 22%  b) 3%  c) 250%    d) 1,85%        e) 0,18% 

2 – Escrever sob a forma de fração irredutível as porcentagens: 

a) 30%  b) 8%  c) 124%     d) 0,4%        e) 5.000% 

3 – Escrever sob a forma de porcentagem: 

a) (10%)²      b) %49           c) (12%).(5%)      d) 
%160

%40
 

 

   

 Você sabia que:  52‰ = 1000

52

 = 0,052? 
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APLICAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE PORCENTAGEM 

 

Exemplo: Qual é a quantidade que representa 24% de 350 unidades? 

Resposta:        0,24 . 350 = 84  ou  
100

24
 . 350 = 84 

Calcule então: 

a) 25% de 120  b) 325% de 800  c) 2% de 400 

d) 13% de 21  e) 0,2% de 5   f) 4% de 3,5 

 

AUMENTOS E DIMINUIÇÕES PERCENTUAIS 

Aumento percentual 

 

O valor V que um número N = 30 terá após sofrer um aumento percentual de P = 24% é assim 

calculado: 

V = 30 + 0,24 . 30 = (1 + 0,24).30 = 1,24 . 30 = 37,2 

Note a colocação intencional do fator comum 30 em evidência. Este procedimento 

auxilia na busca de uma regra que ofereça diretamente o valor V após um aumento 

percentual. Descubra-a através de outros exemplos e aplique-a nas situações a seguir: 

 a) N = 250 e P = 8% b) N = 25 e P = 80% c) N = 2.000 e P = 2,4% 

 d) N = 23 e P = 120% e) N = 4 e P = 340% f) N = 87 e P = 900% 

Diminuição percentual 

 

O valor V que um número N = 30 terá após sofrer uma diminuição percentual de D = 24% é: 

V = 30 – 0,24 . 30 = (1 – 0,24).30 = 0,76 . 30 = 22,8 

Note novamente a colocação intencional do fator comum 30 em evidência. Do mesmo modo, 

busque uma regra que ofereça diretamente o valor V após uma diminuição percentual. 

Observando que não ocorre diminuição de mais de 100%, descubra-a através de outros 

exemplos e aplique-a nas situações a seguir: 

a) N = 235 e D = 6% b) N = 29 e D = 60% c) N = 300 e D = 7,2% 

 

Aplicação prática 

Um produto custa 40 reais e sofre sucessivamente aumento de 36% e desconto de 25%. Qual 

seu preço final? Qual é o percentual equivalente a estas duas variações percentuais? 

       

                                                       aum. de 36% ( 1,36)                                            desc. de 25% ( 0,75)  

Verifica-se que o preço inicial ficou multiplicado por 1,02 (1,36  0,75). Isto significa que 

ocorreu um aumento, e que equivale a 2%.  

40,80 54,40 40,00 
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EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

 
 
1 . Dentre os inscritos em um concurso público, 60% são homens e 40% são mulheres. Já tem 

emprego 80% dos homens e 30% das mulheres. Qual a porcentagem dos candidatos que já 

têm emprego?  

a) 60%      b) 40%      c) 30%      d) 24% 

 

2 .  Em uma agência bancária trabalham 40 homens e 25 mulheres. Se, do total de homens, 80% 

não são fumantes e, do total de mulheres, 12% são fumantes, então o número de 

funcionários dessa agência que são homens ou fumantes é: 

a) 42 

b) 43 

c) 45 

d) 48 

e) 49 

 
3. Se 35 % dos 40 alunos do 6º ano de um colégio são homens, quanto são as mulheres?  
 
4. Aline foi comprar uma blusa que custava R$ 32,90, e conseguiu um desconto de 12%. Quantos 
Aline pagou pela blusa?  
 
5. Nilson decidiu compra um sítio e vai dar como entrada 25% do preço total, que corresponde a 
R$ 25 000,00. Qual o preço do sítio.  
 
6. Um certo produto sofreu dois descontos sucessivos de 15% e depois um acréscimo de 8%. 
Seu preço final, em relação ao inicial:    
a) decresceu 24%  b) decresceu 23% c) aumentou 22% 
d) aumentou 21,97%  e) decresceu 21,97% 
 
 
7. Em uma empresa, 44% do número total de funcionários são mulheres e 40% delas praticam 
algum tipo de atividade física, e, entre os homens, essa porcentagem é de 55%. Sabendo que o 
número total de funcionários (homens + mulheres) que praticam atividades físicas é 121, é 
correto afirmar que o número total de funcionários dessa empresa é 
 
(A) 250. (B) 258. (C) 260. (D) 265. (E) 270. 

 
8. (CESPE) Um comerciante de veículos comercializa dois tipos de automóveis: um nacional e 
outro importado. Observa-se que anualmente as vendas dos veículos nacionais diminuem em 
20% e as dos importados aumenta 20%. Em 1994, 60% do total das vendas dessa 
revendedora foram carros nacionais e 40% de carros importados. Em 1996, o percentual de 
automóveis importados comercializados pela revendedora foi de 60%.    
 
 
9. (CESPE) Em uma comunidade, somente 18% dos habitantes são a favor de certa proposta. 
Se 30% dos homens são favoráveis à proposta e 10% das mulheres também são favoráveis à 
mesma proposta, então a porcentagem de homens nessa comunidade é de 40%.  
 
10. (CESPE) O prefeito de uma cidade dispensou 20% dos funcionários públicos municipais e 
concedeu, aos que permaneceram, um reajuste salarial que elevou a folha de pagamentos em 
10%. Assim, o salário médio dos funcionários sofreu uma variação de 37,5%. 
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CONJUNTOS 
 
1) Numa Universidade com N alunos, 80 estudam Física, 90 biologia, 55 Química, 32 Biologia e 

Física, 16 Biologia e Química e 8 estudam nas três faculdades. Sabendo-se que esta 

Universidade somente mantém as três faculdades, quantos alunos estão matriculados na 

Universidade?  

a) 304          b)162         c) 146            d)154       e) NDR 

 

 

 

2) Numa pesquisa de mercado, foram entrevistadas várias pessoas acerca de suas preferências 

em relação a três produtos A, B e C. os resultados da pesquisa indicaram que: 

210 compraram o produto A 

210 compraram o produto B 

250 compraram o produto C 

20 compraram os 3 produtos 

100 não compram nenhum dos 3 produtos 

60 compraram os produtos A e B 

70 compraram os produtos A e C 

50 compraram os produtos B e C 

Quantas pessoas foram entrevistadas? 

a) 670         b)970        c) 870          d)610          e)510 

 

3) No problema anterior, calcular quantas pessoas compram apenas o produto A; apenas o 

produto B. apenas o produto C. 

a) 210; 210; 250 

b) 150; 150; 180 

c) 100; 120; 150 

d) 120; 140; 170 

e) NDR 

 

4). (CESPE) Uma pesquisa acerca dos veículos de comunicação utilizados pelos servidores de 

determinado órgão público para se manterem informados revelou os seguintes resultados, a 

partir de 100 entrevistados: 51 leem jornal; 38 leem revista; 93 assistem a TV; 75 ouvem rádio; 

e 51 acessam a Internet. 

Com base nessa pesquisa, julgue os itens a seguir. 

Os entrevistados que leem jornal são os mesmos que acessam a Internet.  

 

(  ) CERTO    (   ) ERRADO 
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5) (CESPE) Uma pesquisa acerca dos veículos de comunicação utilizados pelos servidores de 

determinado órgão público para se manterem informados revelou os seguintes resultados, a 

partir de 100 entrevistados: 51 leem jornal; 38 leem revista; 93 assistem a TV; 75 ouvem rádio; 

e 51 acessam a Internet. 

 

Com base nessa pesquisa, julgue os itens a seguir. 

Entre jornal, revista e Internet, menos de 75 dos entrevistados utilizam pelo menos dois desses 

veículos para se manterem informados.  

 

(  ) CERTO    (   ) ERRADO 

 

 
6) ESCRIVÃO DE POLÍCIA - 2008 - PC/AC - CESPE .  Com relação às operações com 
conjuntos, julgue o item abaixo. 
 
Considere que os candidatos ao cargo de programador tenham as seguintes especialidades: 
27 são especialistas no sistema operacional Linux, 32 são especialistas no sistema operacional 
Windows e 11 desses candidatos são especialistas nos dois sistemas. Nessa situação, é 
correto inferir que o número total de candidatos ao cargo de programador é inferior a 50. 

 

(  ) CERTO    (   ) ERRADO 

 

 
7) Considere que a proposição "Sílvia ama Joaquim ou Sílvia ama Tadeu" seja verdadeira. 
Então pode-se garantir que a proposição "Sílvia ama Tadeu" é verdadeira. 
 

(  ) CERTO    (   ) ERRADO 
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EXERCÍCIOS GERAIS 

 
1. (TRF 3ª Região Téc. Jud. 2007 FCC) Se Lucia é pintora, então ela é feliz. Portanto: 
(A) Se Lucia não é feliz, então ela não é pintora. 
(B) Se Lucia é feliz, então ela é pintora. 
(C) Se Lucia é feliz, então ela não é pintora. 
(D) Se Lucia não é pintora, então ela é feliz. 
(E) Se Lucia é pintora, então ela não é feliz. 
 

2) Um argumento é uma afirmação na qual uma dada sequência finita — p1, p2, ..., pn, n  1 — 
de proposições tem como consequência uma proposição final q. A esse respeito, considere o 
seguinte argumento. 
< Ou Paulo fica em casa, ou ele vai ao cinema. 
< Se Paulo fica em casa, então faz o jantar. 
< Se Paulo faz o jantar, ele vai dormir tarde. 
< Se Paulo dorme tarde, ele não acorda cedo. 
< Se Paulo não acorda cedo, ele chega atrasado ao seu trabalho. 
Sabendo-se que Paulo não chegou atrasado ao seu trabalho, de acordo com as regras de 
raciocínio lógico, é correto deduzir-se que Paulo: 
 
A) ficou em casa                            B) foi ao cinema                       C) fez o jantar                       
D) dormiu tarde                             E) não acordou cedo   
 
3) (CESGRANRIO/FUNASA) Se Marcos levanta cedo, então Júlia não perde a hora. É possível 
sempre garantir que:  
a) se Marcos não levanta cedo, então Júlia perde a hora 
b) se Marcos não levanta cedo, então Júlia não perde a hora 
c) se Júlia perde a hora, então Marcos levantou cedo 
d) se Júlia perde a hora, então Marcos não levantou cedo   
e) se Júlia não perde a hora, então Marcos levantou cedo 
 
4) (ESAF/ANEEL) Surfo ou estudo. Fumo ou não surfo. Velejo ou não estudo. Ora, não velejo. 
Assim, 
a) estudo e fumo.   b) não fumo e surfo. 
c) não velejo e não fumo. d) estudo e não fumo. 
e) fumo e surfo. 
 
5) (FUNIVERSA) Pedro namora ou trabalha; lê ou não namora; rema ou não trabalha. 
Sabendo-se que Pedro não rema, é correto concluir que ele: 
(A) trabalha e namora.              (B) não namora e lê.          (C) não lê e trabalha. 
 
(D) não trabalha e não lê. (E) lê e namora. 
 
6) (ESAF/MIN FAZENDA) Entre os membros de uma família existe o seguinte arranjo: Se 
Márcio vai ao shopping, Marta fica em casa. Se Marta fica em casa, Martinho vai ao shopping. 
Se Martinho vai ao shopping, Mário fica em casa. Dessa maneira, se Mário foi ao shopping, 
pode-se afirmar que: 
A) Marta ficou em casa 
B) Martinho foi ao shopping 
C) Márcio não foi ao shopping e Marta não ficou em casa 
D) Márcio e Martinho foram ao shopping 
E) Márcio não foi ao shopping e Martinho foi ao shopping 
 
7) (CESGRANRIO/CAPES) Considere verdadeira a declaração: “Se durmo cedo, então não 
acordo tarde”. Assim, é correto concluir que 
(A) se não durmo cedo, então acordo tarde. 
(B) se não durmo cedo, então não acordo tarde. 
(C) se acordei tarde, é porque não dormi cedo. 
(D) se não acordei tarde, é porque não dormi cedo. 
(E) se não acordei tarde, é porque dormi cedo 
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8) Sejam p e q proposições e ~p e ~q, respectivamente, suas negações. Se p e q são 
proposições verdadeiras, então é verdadeira a proposição composta 

(A) p ^ ~q 

(B) ~p ^ q 

(C) ~p ^ ~q 

(D) ~p V q 

(E) ~p V ~q 
 
 

9) Se p e q são proposições, então a proposição p  (~q) é equivalente a  

a) ~(p  ~q) 

b) ~(p  q) 

c) ~q  ~p 

d) ~(q~p) 
e) ~(p v q) 
 
10) A negação de “Maria comprou uma blusa nova e foi ao cinema com José” é: 
a) Maria não comprou uma blusa nova ou não foi ao cinema com José 
b) Maria não comprou uma blusa nova e foi ao cinema sozinha 
c) Maria não comprou uma blusa nova e não foi ao cinema com José 
d) Maria não comprou uma blusa nova e não foi ao cinema 
e) Maria comprou uma blusa nova, mas não foi ao cinema com José 
 
11) A negação de “Ana ou Pedro vão ao cinema e Maria fica em casa” é: 
A) Ana e Pedro não vão ao cinema ou Maria fica em casa 
B) Ana e Pedro não vão ao cinema ou Maria não fica em casa 
C) Ana ou Pedro vão ao cinema ou Maria não fica em casa 
D) Ana ou Pedro não vão ao cinema e Maria não fica em casa 
E) Ana e Pedro não vão ao cinema e Maria fica em casa. 
 
12) A negação de “Todos os caminhos levam a Roma” é 
(A) “Todos os caminhos não levam a Roma”. 
(B) “Nenhum caminho leva a Roma”. 
(C) “Pelo menos um caminho leva a Roma”. 
(D) “Pelo menos um caminho não leva a Roma”. 
(E) “Não há caminhos para Roma”. 
 
13) A negação da proposição “Se o candidato estuda, então passa no concurso” é 
(A)  o candidato não estuda e passa no concurso. 
(B) o candidato estuda e não passa no concurso. 
(C) se o candidato estuda, então não passa no concurso. 
(D) se o candidato não estuda, então passa no concurso. 
(E) se o candidato não estuda, então não passa no concurso 
 
14) Qual é a negação da proposição “Alguma lâmpada está acesa e todas as portas estão 
fechadas”? 
(A)Todas as lâmpadas estão apagadas e alguma porta está aberta. 
(B)Todas as lâmpadas estão apagadas ou alguma porta está aberta.  
(C)Alguma lâmpada está apagada e nenhuma porta está aberta. 
(D)Alguma lâmpada está apagada ou nenhuma porta está aberta. 
(E)Alguma lâmpada está apagada e todas as portas estão abertas. 
 
15) A negação da proposição “Alberto é alto e Bruna é baixa” é 
(A) Alberto é baixo e Bruna é alta. 
(B) Alberto é baixo e Bruna não é alta. 
(C) Alberto é alto ou Bruna é baixa. 
(D) Alberto não é alto e Bruna não é baixa. 
(E) Alberto não é alto ou Bruna não é baixa.  
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16) Se Rasputin não tivesse existido, Lenin também não existiria. Lenin existiu. Logo, 
(A) Lenin e Rasputin não existiram. 
(B) Lenin não existiu. 
(C) Rasputin existiu. 
(D) Rasputin não existiu. 
(E) Lenin existiu. 
 
17) Se Guilherme disse a verdade, Gabriela e Lucas mentiram. Se Lucas mentiu, Bruna falou a 
verdade. Se Bruna falou a verdade, Maria está dormindo. Ora, Maria não está dormindo. Logo: 
(A) Guilherme e Gabriela disseram a verdade. 
(B) Lucas e Bruna mentiram. 
(C) Lucas mentiu ou Bruna disse a verdade. 
(D) Lucas e Gabriela mentiram. 
(E) Guilherme e Bruna mentiram. 
 
18) Dizer que “André é artista ou Bernardo não é engenheiro” é logicamente equivalente a dizer 
que: 
a) André é artista se e somente se Bernardo não é engenheiro. 
b) Se André é artista, então Bernardo não é engenheiro. 
c) Se André não é artista, então Bernardo é engenheiro 
d) Se Bernardo é engenheiro, então André é artista. 
e) André não é artista e Bernardo é engenheiro 
 
19) Uma proposição logicamente equivalente à negação da proposição “se o cão mia, então o 
gato não late” é a proposição 
 
a) o cão mia ou o gato late. 
b) o cão mia e o gato late. 
c) o cão não mia ou o gato late. 
d) o cão não mia e o gato late. 
e) o cão não mia ou o gato não late. 
 

20) (Analista de Finanças e Controle - AFC - 2002) Ou Lógica é fácil, ou Artur não gosta de 
Lógica. Por outro lado, se Geografia não é difícil, então Lógica é difícil. Daí segue-se que, se 
Artur gosta de Lógica, então: 

a) Se Geografia é difícil, então Lógica é difícil. 
b) Lógica é fácil e Geografia é difícil. 
c) Lógica é fácil e Geografia é fácil. 
d) Lógica é difícil e Geografia é difícil. 
e) Lógica é difícil ou Geografia é fácil. 

 
21) (FCC – Analista de Sistemas) Do ponto de vista lógico, se for verdadeira a proposição 
condicional “se eu ganhar na loteria, então comprarei uma casa”, necessariamente será 
verdadeira a proposição: 
a) se eu não ganhar na loteria, então não comprarei uma casa. 
b) se eu não comprar uma casa, então não ganhei na loteria. 
c) se eu comprar uma casa, então terei ganho na loteria. 
d) só comprarei uma casa se ganhar na loteria. 
e) só ganharei na loteria quando decidir comprar uma casa. 
 
22) Dizer que “Beto é paulista ou Paulo não é carioca” é do ponto de vista lógico, o mesmo que 
dizer que: 
a) Se Beto é paulista, então Paulo não é carioca 
b) Se Beto não é paulista, então Paulo é carioca 
c) Se Paulo não é carioca, então Beto é paulista 
d) Se Paulo é carioca, então Beto é paulista 
e) Se Beto é paulista, então Paulo não é carioca 
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23) Considere verdadeira a declaração: “Se durmo cedo, então não acordo tarde”. Assim, é 
correto concluir que 
a) Se não durmo cedo, então acordo tarde. 
b) Se não durmo cedo, então não acordo tarde. 
c) Se acordei tarde, é porque não dormi cedo. 
d) Se não acordei tarde, é porque não dormi cedo. 
e) Se não acordei tarde, é porque dormi cedo. 
 
24) Uma proposição logicamente equivalente a “Se eu me chamo André, então eu passo no 
vestibular.” é: 
a) Se eu não me chamo André, então eu não passo no vestibular. 
b) Se eu passo no vestibular, então me chamo André. 
c) Se eu não passo no vestibular, então me chamo André. 
d) Se eu não passo no vestibular, então não me chamo André. 
e) Eu passo no vestibular e não me chamo André. 
 
25) Dizer que “Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista” é do ponto de vista lógico, o mesmo 
que dizer que: 
a) Se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista 
b) Se Paulo é paulista, então Pedro é pedreiro 
c) Se Pedro não é pedreiro, então Paulo é paulista 
d) Se Pedro é pedreiro, então Paulo não é paulista 
e) Se Pedro não é pedreiro, então Paulo não é Paulista 
 
26) Dizer que “Antônio é carioca ou José não é baiano” é do ponto vista lógico, o mesmo que 
dizer que: 
a) Se Antônio é carioca, então José não é baiano 
b) Se Antônio não é carioca, então José é baiano 
c) Se José não é baiano, então Antônio é carioca 
d) Se José é baiano, então Antônio é carioca 
e) Antônio é carioca e José não é baiano 
 
27) (ESAF – MPOG/2001) Dizer que “André é artista ou Bernardo não é engenheiro” é 
logicamente equivalente a dizer que:  
a) André é artista se e somente se Bernardo não é engenheiro;  
b) Se André é artista, então Bernardo não é engenheiro;  
c) Se André não é pedreiro, então Paulo é pedreiro;   
d) Se Bernardo é engenheiro, então André é artista;   
e) André não é artista e Bernardo é engenheiro.  

 
28) (ESAF – MPOG/2009) Admita que, em um grupo: “se algumas pessoas não são honestas, 
então algumas pessoas são punidas”. Desse modo, pode-se concluir que, nesse grupo: 
a) as pessoas honestas nunca são punidas. 
b) as pessoas desonestas sempre são punidas. 
c) se algumas pessoas são punidas, então algumas pessoas não são honestas. 
d) se ninguém é punido, então não há pessoas desonestas. 
e) se todos são punidos, então todos são desonestos. 
 
29) (ESAF – MPOG) Dizer que “Ana não é alegre ou Beatriz é feliz” é do ponto de vista lógico, o 
mesmo que dizer: 
a) se Ana não é alegre, então Beatriz é feliz. 
b) se Beatriz é feliz, então Ana é alegre. 
c) se Ana é alegre, então Beatriz é feliz. 
d) se Ana é alegre, então Beatriz não é feliz. 
e) se Ana não é alegre, então Beatriz não é feliz. 
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30) (ESAF – CGU) Um renomado economista afirma que “A inflação não baixa ou a taxa de juros 
aumenta”. Do ponto de vista lógico, a afirmação do renomado economista equivale a dizer que: 
a) se a inflação baixa, então a taxa de juros não aumenta. 
b) se a taxa de juros aumenta, então a inflação baixa. 
c) se a inflação não baixa, então a taxa de juros aumenta. 
d) se a inflação baixa, então a taxa de juros aumenta. 
e) se a inflação não baixa, então a taxa de juros não aumenta. 
 
31) Um economista deu a seguinte declaração em uma entrevista: “Se os juros bancários são 
altos, então a inflação é baixa”. Uma proposição logicamente equivalente à do economista é: 
a) Se a inflação não é baixa, então os juros bancários não são altos 
b) Se a inflação é alta, então os juros bancários são altos 
c) Se os juros bancários não são altos, então a inflação não é baixa 
d) Os juros bancários são baixos e a inflação é baixa 
e) Ou os juros bancários são baixos, ou a inflação é baixa. 
 
32) (Cespe – TCE/RN – 2009) Com relação a lógica sentencial e de primeira ordem, julgue os 
itens que se seguem. 
1º- As proposições “Se Mário é assessor de Pedro, então Carlos é cunhado de Mário” e “Se 
Carlos não é cunhado de Mário, então Mário não é assessor de Pedro” são equivalentes. 
2º- Se A, B, C e D são proposições, em que B é falsa e D é verdadeira, então, 

independentemente das valorações falsa ou verdadeira de A e C, a proposição DCBA   

será sempre verdadeira. 
 
33) (Cespe – SEBRAE – 2008) Considerando que os números naturais x e y sejam tais que “se 
x é ímpar, então y é divisível por 3”, é correto afirmar que 
a) se x é par, então y não é divisível por 3. 
b) se y é divisível por 3, então x é ímpar. 
c) se y = 9, então x é par. 
d) se y = 10, então x é par. 
 
34) (FCC – TRE/Piauí - 2009) Um dos novos funcionários de um cartório, responsável por 
orientar o público, recebeu a seguinte instrução: 
 
“Se uma pessoa precisar autenticar documentos, encaminhe-a ao setor verde.” 
 
Considerando que essa instrução é sempre cumprida corretamente, pode-se concluir que, 
necessariamente, 
a) uma pessoa que não precise autenticar documentos nunca é encaminhada ao setor verde. 
b) toda pessoa encaminhada ao setor verde precisa autenticar documentos. 
c) somente as pessoas que precisam autenticar documentos são encaminhadas ao setor verde. 
d) a única função das pessoas que trabalham no setor verde é autenticar documentos. 
e) toda pessoa que não é encaminhada ao setor verde não precisa autenticar documentos. 
 

 

35) A base de um retângulo de área S é aumentada de 25% e sua altura é diminuída de x%. Se 
a área do novo retângulo não se alterou, então o valor de x é: 
a)15%   b)30%   c)25%   d)35%         e)20% 
 

36) Em 100 kg de uma liga (mistura de metais), há 20% de cobre e 5% de estanho. Quantos 
quilos de cobre e quantos quilos de estanho devem ser adicionados a essa mistura para se obter 
uma outra liga que contenha 30% de cobre e 10% de estanho? 
 

37) Uma mercadoria sofreu dois aumentos sucessivos: um de 20% em janeiro e outro de 30% 
em fevereiro. O aumento no bimestre foi de: 
a)50%   b)46%   c)56%  d)60%   e)66% 
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38) (UNICAMP) Uma quantidade de 6.240 litros de água apresentava um índice de salinidade 
de 12%. Devido à evaporação esse índice subiu para 18%. Calcule, em litros, a quantidade de 
água que evaporou. 
 

39) (FUVEST) A diferença entre 
3

1
e seu valor aproximado 0,333 é igual a x% do valor exato. 

Então o valor de x é: 
a) 0,001  b) 0,01   c) 0,1  d) 0,03   e) 0,3 
 
 
40) Considere um reservatório com o formato de um paralelepípedo reto retângulo, com 2 m de 
comprimento e 1,5 m de largura, inicialmente vazio. A válvula de Entrada de água no reservatório 
foi aberta por certo período, e, assim, a altura do nível da água no reservatório atingiu 50 cm, 
preenchendo 40% da sua capacidade total. Desse modo, é correto afirmar que a medida da 
altura desse reservatório, em metros, é igual a: 
(A) 1,25.      (B) 1,50.      (C) 1,65.      (D) 1,35.      (E) 1,75. 
 

 
41) A Câmara dos Deputados aprovou ontem a Medida Provisória no 647, que permite ao 
Governo elevar para até 27,5% o limite de etanol anidro misturado à gasolina vendida nos postos 
de combustível. Hoje, esse teto é de 25%.  
                                                                                             (O Estado de São Paulo, 07.08.2014) 
Suponha que dois tanques, A e B, contenham quantidades iguais, em litros, de um combustível 
formado pela mistura de gasolina e de álcool anidro, sendo 25% o teor de álcool na mistura do 
tanque A e 27,5%, o teor de álcool na mistura do tanque B. Nessas condições, é correto afirmar 
que a quantidade de álcool no tanque B supera a quantidade de álcool no tanque A em: 
(A) 5%       (B) 2,5%       (C) 8%       (D) 7,5%       (E) 10% 
 
 

 

GABARITO 
 

                

1  A 12  D 23  C 34  E 

2  B 13  B 24  D 35  E 

3  D 14  B 25  A 36  17,5 C / 7,5 E 
4  E 15  E 26  D 37  C 

5  E 16  C 27  D 38  2080 L 
6  C 17  E 28  D 39  C 

7  C 18  D 29  C 40  A 

8  D 19  B 30  D 41  E 

9  B 20  B 31  A     

10  A 21  B 32  CERTO, ERRADO     

11  B 22  D 33  D     

                

 
 


