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Conceitos Iniciais de Lógica

Professor Paulo Henrique (PH)

Lógica: proposições, conectivos, equivalências 
lógicas, quantificadores e predicados.

Proposição

É uma sentença declarativa, que será expressa por meio de palavras
e números. Uma frase em que nós possamos atribuir a ela o valor
VERDADEIRO ou FALSO.

É comum representar as proposições de forma literal utilizando-se
letras minúsculas (p, q, r, s, etc) ou maiúsculas do alfabeto (P, Q, R, S,
ect.)
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Exemplo:

Fortaleza é capital do Ceará.

10 = 5 + 5

O gato late.

Paulo Henrique é professor.

Proposição

N
ão

sã
o

 p
ro

p
o

si
çõ

es Sentenças exclamativas: “Caramba!” ; “Que carro veloz!”

Sentenças interrogativas: “como é o seu nome?” ;
“o jogo foi de quanto?”

Sentenças imperativas: “Estude mais.” ;
“Leia aquele livro”.

Sentenças que não possuem verbo
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Proposição

Observem as seguintes afirmações:

1. Paulo é professor. 2. Ele é professor.

3. 4 + 4 ≠ 4 4. x + 4 ≠ 4

Sentenças Abertas são aquelas que, por ter uma variável, uma
incógnita, um termo que torna a frase indeterminada!

1. (SECOM-PA/AOCP/2018) Define-se uma proposição como sendo uma
sentença declarativa cujo conteúdo poderá ser considerado verdadeiro ou
falso. Dessa forma, assinale a alternativa que identifica uma proposição.

a) Feliz Aniversário!

b) Que dia é hoje?

c) Se Pedro levantar mais cedo, então ele chegará no horário combinado.

d) Leia com mais frequência.

e) A idade do jogador multiplicada por R$50,00 será o valor do prêmio.
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Proposição
As proposições podem assumir tanto o valor lógico V ou valor lógico F. São
proposições simples. A partir das proposições, podemos definir dois
princípios basilares. São eles:

Princípio da Identidade

Princípio da não-contradição

Princípio do Terceiro 
Excluído

Uma proposição verdadeira é sempre verdadeira.
Uma proposição falsa é sempre falsa.

Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa
simultaneamente.

Uma proposição só pode ter dois valores
verdades, isto é, é verdadeiro (V) ou falso (F), não
podendo ter outro valor.

Proposição

Também temos as proposições compostas. São duas ou mais proposições
simples, conectadas entre si.

Assim, para dizer que uma proposição composta é verdadeira ou falsa, isso
dependerá de duas coisas:

• do valor lógico das proposições componentes (simples);

• do tipo de conectivo que as une.



5

Temos os seguintes conectivos:

Conectivo Descrição Símbolo

E

Ou

Se...Então

...Se e Somente se

...Ou ...Ou

*Não

Conjunção

Disjunção

Condicional

Bicondicional

Disjunção Exclusiva

Negação ou

*O modificador NÃO (Negação) está nesse grupo, porém ele tem características que
‘fogem’ do conceito conectivo! Usa-se o modificador “não”, ou “não é verdade”, para
produzir a negação de uma proposição.

Conectivos

É um instrumento eficiente para a especificação de uma composição de
proposições. Ao montá-la, conseguiremos visualizar todas as possibilidades
de uma determinada proposição composta.

Ela mostra o valor resultando quando um conectivo é usado para agregar
duas proposições, formando uma proposição complexa e nova.

Nº de Linhas = 

Tabela-Verdade
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Em uma tabela-verdade para duas proposições, encontramos ______ valores
possíveis. Porém, o que acontecerá com uma tabela-verdade com 3
proposições? Encontraremos ________ resultados possíveis.

Tabela-Verdade

Tabela-verdade com 2 proposições Tabela-verdade com 3 proposições

Temos os seguintes conectivos:

Conectivos

Conectivo Descrição Símbolo

E

Ou

Conjunção

Disjunção

∧

∨

Tabela-Verdade Mantras do PH
Para que a conjunção seja 
verdadeira, as preposições 

simples têm que ser 
verdadeiras. Se não, a 
conjunção será falsa.

Para que a disjunção seja 
falsa, as proposições 

simples têm que ser falsas. 
Se não, disjunção será 

verdadeira.

A B A∧B

V V V

V F F

F V F

F F F

A B A∨B

V V V

V F V

F V V

F F F
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Temos os seguintes conectivos:

Conectivos

Conectivo Descrição Símbolo

...Se e Somente 
se

Bicondicional ↔

Tabela-Verdade Mantras do PH

Para que a bicondicional
seja verdadeira, as 

proposições simples 
devem ter valores lógicos 

iguais. Se não, a 
bicondicional será falsa.

A B A↔B

V V V

V F F

F V F

F F V

Se...Então Condicional →

Para que a condicional 
seja falsa, a 1ª parte 

(antecedente) deve ser 
verdadeira e 2ª 

(consequente), falsa. Se 
não, a condicional será 

verdadeira.

A B A→B

V V V

V F F

F V V

F F V

Temos os seguintes conectivos:

Conectivos

Conectivo Descrição Símbolo

*Não Negação ¬ ou ~

Tabela-Verdade Mantras do PH

...Ou ...Ou
Disjunção 
Exclusiva

∨

Para que a disjunção 
exclusiva seja verdadeira, 

as proposições simples 
devem ter valores lógicos 

diferentes. Se não, a 
disjunção exclusiva será 

falsa.

A B A∨B

V V F

V F V

F V V

F F F

A ~A ou ¬B

V V

F F

*O modificador NÃO (Negação) está nesse grupo, porém ele tem características que
‘fogem’ do conceito conectivo! Usa-se o modificador “não”, ou “não é verdade”, para
produzir a negação de uma proposição.
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2. (IDAM/IBFC/2019) Considere as afirmações sobre lógica propositiva e sua análise por
meio de tabelas-verdade. Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou
Falso (F).

( ) A conjunção (e, ∧) entre duas proposições P e Q, só é verdadeira se ambas forem
verdadeiras.

( ) A disjunção (ou, ∨) entre duas proposições P e Q, só é verdadeira se ambas forem
verdadeiras.

( ) A disjunção (ou, v) entre a negação de duas proposições falsas é verdadeira.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

a) V, F, V

b) V, V, F

c) F, F, V

d) F, V, V

3. (IBGE/FGV/2020) Considere como verdadeira a proposição:

“Solange é loura e Mônica é morena”.

Considere agora as proposições:

I. Solange não é loura ou Mônica é morena. 

II. Se Solange é loura, então Mônica não é morena.

III. Se Mônica não é morena, então Solange é loura.

Dessas três proposições, são verdadeiras:

a) apenas a proposição I. d) todas as três.

b) apenas as proposições I e III. e) nenhuma das três.

c) apenas as proposições II e III.
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Dizemos que duas proposições são logicamente equivalentes (ou simplesmente 
que são equivalentes) quando são compostas pelas mesmas proposições simples e 

os resultados de suas tabelas-verdade são idênticos.

Proposições Logicamente Equivalentes

Equivalências da Condicional

As duas equivalências que se seguem são de fundamental
importância. Estas equivalências podem ser verificadas, ou seja,
demonstradas, por meio da comparação entre as tabelas-verdade.
Ficam como exercício para casa estas demonstrações.

Porém, a utilização da tabela-verdade será nosso ‘Plano B’. Vamos
conhecer 2 regras que facilitarão a vida de vocês na hora da prova!

São as seguintes as equivalências da condicional:

Inverte e Nega

𝑃 → 𝑄 = ~𝑄 → ~𝑃

Se p, então q = Se não q, então não p.






Exemplo: Se ESTUDO então PASSO NO CONCURSO=
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Troca pelo “Ou”

𝑃 → 𝑄 = ~𝑃 v 𝑄

Se p, então q = não p ou q.






Exemplo: Se ESTUDO então PASSO NO CONCURSO=

Troca pelo “Se... Então”
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4. (Prefeitura de Angra dos Reis - RJ/FGV/2019) Considere a sentença:

“Se João gosta de goiaba, então gosta de abacate.”

Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é

a) “João não gosta de goiaba ou gosta de abacate”.

b) “Se João não gosta de goiaba, então não gosta de abacate.”

c) “Se João gosta de abacate, então gosta de goiaba.”

d) “João gosta de goiaba e não gosta de abacate.”

e) “João gosta de goiaba ou gosta de abacate.”

5. (TJ-SC/FGV/2018) Uma sentença logicamente equivalente à sentença “Se
Pedro é torcedor da Chapecoense, então ele nasceu em Chapecó” é:

a) Se Pedro não é torcedor da Chapecoense, então ele não nasceu em
Chapecó.

b) Se Pedro nasceu em Chapecó, então ele é torcedor da Chapecoense.

c) Pedro é torcedor da Chapecoense e não nasceu em Chapecó.

d) Pedro não é torcedor da Chapecoense ou nasceu em Chapecó.

e) Pedro é torcedor da Chapecoense ou não nasceu em Chapecó.
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6. (IMBEL/FGV/2021) Um professor afirmou: “Quem acertar todas as questões
de múltipla-escolha vai tirar conceito A.” Alberto é um de seus alunos.

Uma consequência lógica da sentença do professor é:

a) se Alberto tirou conceito A, então ele acertou todas as questões de
múltipla-escolha.

b) se Alberto não tirou conceito A, então ele acertou todas as questões de
múltipla-escolha.

c) se Alberto não tirou conceito A, então ele errou todas as questões de
múltipla-escolha.

d) se Alberto não tirou conceito A, então ele errou exatamente uma questão
de múltipla-escolha.

e) se Alberto não tirou conceito A, então ele errou pelo menos uma questão
de múltipla-escolha.

Negação de uma proposição disjuntiva

~(A v B)
Para negarmos uma proposição no formato de disjunção, faremos o
seguinte:

1) Negaremos a primeira;

2) Negaremos a segunda;

3) Trocaremos OU por E.
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Negação de uma proposição conjuntiva

~(A ^ B)
Bem parecida com a anterior. Faremos o seguinte:

1) Negaremos a primeira;

2) Negaremos a segunda;

3) Trocaremos E por OU. (comparem as duas!)

Negação de uma proposição condicional

~(A → B)
Para negarmos uma condicional, basta:

1) Mantermos a primeira;

2) Negarmos a segunda;

3) junta-las com o conectivo E.
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7. (Prefeitura de Angra dos Reis - RJ/FGV/2019) Considere a sentença:

“Renato viajou e não telefonou para sua mãe”.

A negação lógica dessa sentença é

a) “Renato viajou e telefonou para sua mãe.”

b) “Renato não viajou e não telefonou para sua mãe.”

c) “Renato não viajou ou telefonou para sua mãe.”

d) “Renato viajou ou não telefonou para sua mãe.”

e) “Renato não viajou ou não telefonou para sua mãe.”

8. (Compesa/FGV/2018) Certo dia Cesar disse: “Eu vim e venci”. Sabendo que 
a afirmação acima não é verdadeira, é correto concluir que Cesar

a) não veio e venceu.

b) veio e não venceu.

c) não veio e não venceu.

d) não veio ou não venceu.

e) se veio, não venceu.
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9. (Prefeitura de Angra dos Reis - RJ/FGV/2019) Considere a sentença:

“Se pratico esportes, então fico feliz”.

A negação lógica dessa sentença é

a) “Se não pratico esportes, então não fico feliz.”

b) “Se não pratico esportes, então fico feliz.”

c) “Se pratico esportes, então não fico feliz.”

d) “Pratico esportes e não fico feliz.”

e) “Não pratico esportes e fico feliz.”

10. (IBGE/FGV/2019) Considere a sentença: 

“Rubens tem mais de 18 anos e sabe dirigir”.

A negação lógica dessa sentença é:

a) Rubens não tem mais de 18 anos e não sabe dirigir.

b) Rubens não tem mais de 18 anos ou não sabe dirigir.

c) Rubens tem mais de 18 anos e não sabe dirigir.

d) Rubens não tem mais de 18 anos e sabe dirigir.

e) Rubens tem mais de 18 anos ou sabe dirigir.
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11. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) Considere a afirmativa:

“Este mês tem 31 dias e o mês que vem também terá”

A negação dessa afirmativa é

a) "Este mês tem 30 dias e o mês que vem terá 31”.

b) “Este mês não tem 31 dias e o mês que vem também não terá”.

c) “Este mês tem 31 dias e o mês que vem não terá”.

d) “Este mês tem 30 dias ou o mês que vem também terá”.

e) “Este mês não tem 31 dias ou o mês que vem não terá 31 dias”.

12. (TRT-SC/FGV/2017) Os advogados Miguel e Lucas conversam sobre
determinado processo que vão receber.

- Miguel: Se esse processo é de “danos morais” então tem 100 páginas ou
mais.

- Lucas: Não é verdade.

O que Lucas disse é logicamente equivalente a:

a) esse processo não é de danos morais e tem 100 páginas ou mais;

b) esse processo não é de danos morais ou tem menos de 100 páginas;

c) se esse processo não é de danos morais então tem 100 páginas ou mais;

d) se esse processo é de danos morais então tem 100 páginas ou menos;

e) esse processo é de danos morais e tem menos de 100 páginas.
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IMPORTANTE!

Precisamos ficar atentos quando as questões pedem EQUIVALÊNCIA ou NEGAÇÃO de
proposições com MAIS de 2 proposições. Podemos usar várias das regras estudadas até
agora numa mesma questão. Atenção nelas!!!

13. (MPE-RJ/FGV/2019) Considere a sentença:

“Se não estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema”.

A negação lógica dessa sentença é:

a) Se estou cansado, então não vejo televisão e não vou ao cinema.

b) Se estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema.

c) Se não vejo televisão e não vou ao cinema, então estou cansado.

d) Não estou cansado e não vejo televisão e não vou ao cinema.

e) Estou cansado ou vejo televisão ou vou ao cinema.
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14. (IBGE/FGV/2019) Considere a sentença: 

“Se corro ou faço musculação, então fico cansado”.

Uma sentença logicamente equivalente a essa é:

a) Se não corro ou faço musculação, então não fico cansado.

b) Se não corro e não faço musculação, então não fico cansado.

c) Não corro e não faço musculação ou fico cansado.

d) Corro ou faço musculação e não fico cansado.

e) Não corro ou não faço musculação e fico cansado.

Tautologia, Contradição e Contingência
Calma que não estou xingando ninguém! Já vimos que uma proposição
composta é formada por várias proposições. Os termos acima citados
referem-se ao resultado lógico dessas proposições. Assim:

Tautologia

Contradição

Contingência

Quando todos os valores lógicos de uma tabela-verdade
têm como resultado VERDADEIRO

Quando todos os valores lógicos de uma tabela-verdade
têm como resultado FALSO

Quando não for tautologia, nem contradição
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15. (Polícia Civil do Espírito Santo/AOCP/2018) Considerando p e q duas
proposições quaisquer, assinale a alternativa que representa, logicamente,
uma tautologia.

a) ~p ^ p

b) ~p ^ ~q

c) (p ^ q) → (p v q)

d) (p v q) → (p ^ q)

e) p v q

Proposições Categóricas
(Quantificadores)

Proposição Equivalência Negação 

   

   

  

 

 

 
 

Proposição Equivalência Negação
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16. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) Se não é verdade que
“Todo soteronito é soteronoso”, então é correto afirmar que

a) “Nenhum soteronito é soteronoso”.

b) “Todo soteronoso é soteronito”.

c) “Algum soteronito não é soteronoso”.

d) “Algum soteronoso não é soteronito”.

e) “Algum soteronito é soteronoso”.

17. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) Considere a sentença:

“Todo estudante que gosta de Matemática também gosta de Ciências
Biológicas”.

Considerando que essa sentença é falsa, é correto concluir que:

a) “Todo estudante que não gosta de Matemática gosta de Ciências Biológicas”.

b) “Nenhum estudante que gosta de Matemática também gosta de Ciências
Biológicas”.

c) “Todo estudante que gosta de Matemática não gosta de Ciências Biológicas”.

d) “Algum estudante que gosta de Matemática não gosta de Ciências
Biológicas”.

e)“Algum estudante que não gosta de Matemática gosta de Ciências Biológicas”.
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18. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) Considerando que a afirmação

“Nenhum pescador sabe nadar” não é verdadeira, é correto concluir que

a) “Há, pelo menos, um pescador que sabe nadar”.

b) “Quem não é pescador não sabe nadar”.

c) “Todos os pescadores sabem nadar”.

d) “Todas as pessoas que sabem nadar são pescadores”.

e) “Ninguém que sabe nadar é pescador”.

19. (AL-RO/FGV/2018) Considere verdadeira a afirmação:

“Todo parlamentar conhece bem a Constituição”.

É correto concluir que

a) “Se uma pessoa conhece bem a Constituição então é parlamentar.”

b) “Se uma pessoa não é um parlamentar então não conhece bem a
Constituição.”

c) “Se uma pessoa não conhece bem a constituição então não é parlamentar.”

d) “Existe um parlamentar que não conhece bem a Constituição.”

e) “Não existe pessoa que conheça bem a Constituição e não seja
parlamentar.”
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20. (IMBEL/FGV/2021) Considere verdadeira a afirmação:

“Todo vegetal verde é saudável.”

É correto concluir que:

a) Todo vegetal saudável é verde.

b) Todo vegetal que não é saudável não é verde.

c) Todo vegetal que não é verde não é saudável.

d) Alguns vegetais verdes não são saudáveis.

e) Alguns vegetais que não são saudáveis são verdes.

21. (AL-RO/FGV/2018) Considere a afirmação:

“Eu recebi o boleto e não paguei”.

A negação lógica dessa afirmação é

a) “Eu não recebi o boleto e não paguei.”

b) “Eu não recebi o boleto e paguei.”

c) “Eu recebi o boleto e paguei.”

d) “Eu não recebi o boleto ou não paguei.”

e) “Eu não recebi o boleto ou paguei.”
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22. (Prefeitura de Niterói – RJ/FGV/2018) Considere a sentença:

“Se Arlindo é baixo, então Arlindo não é atleta.”

Assinale a opção que apresenta a sentença logicamente equivalente à
sentença dada.

a) “Se Arlindo não é atleta, então Arlindo é baixo.”

b) “Se Arlindo não é baixo, então Arlindo é atleta.”

c) “Se Arlindo é atleta, então Arlindo não é baixo.”

d) “Arlindo é baixo e atleta.”

e) “Arlindo não é baixo e não é atleta.”

23. (Prefeitura de Niterói - RJ/FGV/2018) A negação de “Nenhum analista é
magro” é

a) “Há pelo menos um analista magro”.

b) “Alguns magros são analistas”.

c) “Todos os analistas são magros”.

d) “Todos os magros são analistas”.

e) “Todos os analistas não são magros”.
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24. (AL-RO/FGV/2018) Considere a sentença a seguir.

“Se nasci em Rondônia ou Roraima, então sou brasileiro”.

Assinale a opção que apresenta uma sentença logicamente equivalente à 
sentença dada.

a) “Se não nasci em Rondônia nem em Roraima, então não sou brasileiro”.

b) “Se nasci em Rondônia, então sou brasileiro”.

c) “Se não nasci em Roraima, então não sou brasileiro”.

d) “Se não sou brasileiro, então não nasci em Rondônia nem em Roraima”.

e) “Se sou brasileiro e não nasci em Rondônia, então nasci em Roraima”.

25. (AL-RO/FGV/2018) A negação lógica da sentença “Se como demais, então
passo mal” é

a) “Se não como demais, então não passo mal”.

b) “Se não como demais, então passo mal”.

c) “Como demais e não passo mal”.

d) “Não como demais ou passo mal”.

e) “Não como demais e passo mal”.
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26. (AL-RO/FGV/2018) Considere a afirmação:

“Se um animal não tem dentes então não morde”.

Uma afirmação logicamente equivalente é

a) “Se um animal tem dentes então morde.”

b) “Se um animal não morde então não tem dentes.”

c) “Se um animal morde então tem dentes.”

d) “Existe um animal que não tem dentes e morde.”

e) “Um animal não tem dentes ou morde.”

27. (Prefeitura de Niterói – RJ/FGV/2018) Assinale a opção que apresenta a
negação lógica da sentença “Todo niteroiense é fluminense."

a) “Nenhum niteroiense é fluminense.”

b) “Nenhum fluminense é niteroiense.”

c) “Algum niteroiense não é fluminense.”

d) “Algum fluminense não é niteroiense.”

e) “Todo niteroiense não é fluminense."
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28. (TJ-SC/FGV/2018) Considere a sentença: “Todo catarinense gosta de
camarão ou é torcedor do Figueirense”.

A negação lógica da sentença dada é:

a) Nenhum catarinense gosta de camarão ou é torcedor do Figueirense.

b) Todo catarinense gosta de camarão, mas não é torcedor do Figueirense.

c) Todo catarinense não gosta de camarão e não é torcedor do Figueirense.

d) Algum catarinense não gosta de camarão e não é torcedor do Figueirense.

e) Algum catarinense não gosta de camarão ou não é torcedor do Figueirense.

29. (MPE-AL/FGV/2018) Utilizando o símbolo “~” para negação, a expressão
lógica

se A então B

é equivalente à expressão

a) A ou B.

b) A ou ~B.

c) ~A and B.

d) ~A ou B.

e) ~A ou ~B.
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30. (TJ-SC/FGV/2018) Considere a afirmação: “Nenhum médico é cego”.

A negação dessa afirmação é:

a) Há, pelo menos, um médico cego.

b) Nenhum cego é médico.

c) Todos os médicos são cegos.

d) Todos os cegos são médicos.

e) Todos os médicos não são cegos.

31. (Banestes/FGV/2018) Considere a sentença: “Se Carla gosta de peixe,
então Carla sabe nadar”. Uma sentença logicamente equivalente à sentença
dada é:

a) Se Carla sabe nadar, então Carla gosta de peixe.

b) Se Carla não sabe nadar, então Carla não gosta de peixe.

c) Se Carla não gosta de peixe, então Carla não sabe nadar.

d) Carla gosta de peixe e sabe nadar.

e) Carla gosta de peixe ou não sabe nadar.
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32. (MPE-RJ/FGV/2019) Considere as proposições a seguir.

I. 30% de 120 = 36 e 25% de 140 = 36.

II. 30% de 120 = 36 ou 25% de 140 = 36.

III. Se 25% de 140 = 36, então 30% de 120 = 36.

É correto concluir que:

a) apenas a proposição I é verdadeira.

b) apenas a proposição II é verdadeira.

c) apenas as proposições II e III são verdadeiras.

d) todas são verdadeiras.

e) nenhuma é verdadeira.

33. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) Considere as afirmativas a seguir.
- “Alguns homens jogam xadrez”.

- “Quem joga xadrez tem bom raciocínio”.

A partir dessas afirmações, é correto concluir que

a) “Todos os homens têm bom raciocínio”.

b) “Mulheres não jogam xadrez”.

c) “Quem tem bom raciocínio joga xadrez”

d) “Homem que não tem bom raciocínio não joga xadrez”.

e) “Quem não joga xadrez não tem bom raciocínio”.
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GABARITO

1 - C

2 - A

3 - B

4 - A

5 - D

6 - E

7 - C

8 - D

9 - D

10 - B

11 - E

12 - E

13 - D

14 - C

15 - C

16 - C

17 - D

18 - A

19 - C

20 - B

21 - E

22 - C

23 - A

24 - D

25 - C

26 - C

27 - C

28 - D

29 - D

30 - A

31 - B

32 - C

33 - D
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Estuda que a vida muda!


