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LÓGICA SENTENCIAL
“SENTENÇA”: Expressão de um pensamento completo, são compostas por um
sujeito (algo que se declara) e por um predicado (aquilo que se declara sobre o
sujeito).

Vejamos alguns exemplos do que vem a ser uma sentença.
a) O mundo precisa de paz.
b) Os políticos não se preocupam com as reais necessidades do povo.
c) Que dia você contribuirá com seus conhecimentos para ajudar o próximo?
d) Que matéria mais agradável!
e) Faça com os outros aquilo que gostaria que fizessem com você, seja caridoso.
df

Tipos de sentenças:
- Afirmativas;
- Negativas;
- Imperativas;
- Exclamativas;
- Interrogativas.
Dica do Padilha! É importante ressaltar que o pensamento será uma sentença quando o
mesmo tiver sentido completo, independente do seu tipo.

CLASSIFICAÇÃO DAS SENTENÇAS:
1. SENTENÇAS ABERTAS
São aquelas que não podemos determinar o sujeito da sentença. Uma forma mais simples
de identificar uma sentença aberta é quando a mesma não pode ser nem V (verdadeiro)
nem F (falso).
Iremos observar que são chamadas de abertas porque não são passíveis de
interpretação.
Na lógica bivalente, que é o nosso caso, os pensamentos devem ser interpretados de
02(duas) formas, ou seja, podem ser valorados como (VERDADEIRO) ou (FALSO),
conforme os Princípios Fundamentais da Lógica Proposicional.

Ex.: Ela foi a mulher que demonstrou maior dedicação àquela família.

Há expressões às quais não se pode atribuir um valor lógico V ou F, observe
atentamente os exemplos abaixo e as considerações realizadas:
a. “Aquele é juiz do TRT da 1.ª Região”, (Quem é ele?)
b. “x + 5 = 10”. (Quem é o x? É número? É objeto? O que é?)

c.“ {x R/ x > 2}”.( Qual o valor de x?)
d. Que prova mais difícil! (FRASE EXCLAMATIVA)
OBS.: Frases exclamativas são consideradas como sentenças abertas, pois expressam pensamentos subjetivos,
aos quais não temos uma interpretação formal.

Fique ligado!!!
Questão: uma proposição é uma sentença afirmativa ou negativa que
pode ser julgada como verdadeira (V) ou falsa (F), mas não como ambas.
Nesse sentido, considere o seguinte diálogo:
(1). Você sabe dividir? — Perguntou Ana.

(2). Claro que sei! — Respondeu Mauro.
(3). Então, qual é o resto da divisão de onze milhares, onze centenas e onze
por três? — Perguntou Ana.
(4). O resto é dois. — Respondeu Mauro, após fazer a conta.
(5). Está errado! Você não sabe dividir. — Respondeu Ana.

A partir das informações e do diálogo acima, julgue o item que se segue.
1. A frase (2) é uma proposição.

e. Você não vai tirar férias este ano de novo? (FRASE INTERROGATIVA)

f. Filho meu, ouve minhas palavras e atenta para meu conselho. (FRASE
IMPERATIVAS)
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QUESTÕES DE CONCURSOS
01. Ano: 2017 Banca: MS CONCURSOS
Qual das seguintes sentenças é classificada como uma proposição simples?
a) será que vou ser aprovado no concurso?
b) Ele é goleiro do Bangu.
c) João fez 18 anos e não tirou carta de motorista.
d) Bashar al-Assad é presidente dos Estados Unidos.
02. (CESPE– adaptada). Na comunicação, o elemento fundamental é a sentença, ou proposição simples,
constituída esquematicamente por um sujeito e um predicado, sempre nas formas afirmativa ou negativa,
excluindo- se as interrogativas e exclamativas. Há expressões que não podem ser julgadas como V nem
como F, por exemplo: “x + 3 = 7”, “Ele foi um grande brasileiro”. Nesses casos, as expressões constituem
sentenças abertas e “x” e “Ele” são variáveis. Uma forma de passar de uma sentença aberta a uma
proposição é pela quantificação da variável. São dois os quantificadores: “qualquer que seja”, ou “para
todo”, indicado por ∀ e “existe”, indicado por ∃. Por exemplo, a proposição “(∀x)(x ∈ R) (x + 3 = 7)” é
valorada como F, enquanto a proposição “($x)(x ∈ R)(x + 3 = 7)” é valorada como V.
Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.
Considere as seguintes sentenças:
I. O Acre é um estado da Região Nordeste.
II. Você viu o cometa Halley?
III. Há vida no planeta Marte.
IV. Se x < 2, então x + 3 > 1.
Nesse caso, entre essas 4 sentenças, apenas duas são proposições.

03. Ano: 2017 Banca: MS CONCURSOS
A tabela-verdade da proposição (p → q) ^r ↔ (p ^ ~r) possui:
a) 4 linhas
b) 8 linhas
c) 16 linhas
d) 32 linhas

04. Ano: 2016 Banca: IBFC
Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o
salário de João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos
afirmar que:
a) o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
b) o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e falso
c) o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
d) o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
e) o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

05. Ano: 2016 Banca: IBFC
Uma proposição tem valor lógico falso e outra proposição tem valor lógico verdade. Nessas condições é
correto afirmar que o valor lógico:
a) da conjunção entre as duas proposições é verdade
b) da disjunção entre as duas proposições é verdade
c) do condicional entre as duas proposições é falso
d) do bicondicional entre as duas proposições é verdade
e) da negação da conjunção entre as duas proposições é falso

06. Ano: 2016 Banca: Coperve – FURG
Qual operação lógica descreve a tabela verdade da função X abaixo cujos operandos são A e B? Considere
que V significa “Verdadeiro” e F, “Falso”.

a) E
b) OU
c) OU exclusivo
d) Implicação
e) bidirecional

07 Ano: 2016 Banca: IF-CE
Sejam as proposições:
p: os alunos se mobilizam.
q: a reforma continua sem solução.
A simbolização da sentença "Se os alunos não se mobilizam, então a reforma continua sem solução" é
a) ~q ->p.
b) ~p -> ~q.
c) ~p ->q.
d) p ->q.
e) q ->~ p.

08. Ano: 2016 Banca: MS CONCURSOS
Qual das alternativas pode representar a proposição da quarta coluna da seguinte tabela verdade?

a) A ^ B
b) A v B
c) A v (A ^ B)
d) (A ^ B) → A

09. Ano: 2016 Banca: IF-PA
Qual sentença a seguir é considerada uma proposição?
a) O copo de plástico.
b) Feliz Natal!
c) pegue suas coisas.

d) onde está o livro?
e) Francisco não tomou o remédio.

10. Ano: 2016 Banca: IBFC
A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se:
a) os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos
b) se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade
c) se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
d) se o valor lógico de somente uma das proposições for falso
e) se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o valor lógico da segunda proposição for falso.

11. Ano: 2016Banca: FCC
Considere as afirmações e seus respectivos valores lógicos.
I. André não é analista ou Bruno é biblioteconomista. Afirmação VERDADEIRA.
II. Se Carlos não é cerimonialista, então Dorival é contador. Afirmação FALSA.
III. André não é analista e Dorival não é contador. Afirmação FALSA.
IV. Se Bruno é biblioteconomista, então Ernani é economista. Afirmação VERDADEIRA.
A partir dessas afirmações, é correto concluir que
a) Se Ernani é economista, então André não é analista.
b) Carlos não é cerimonialista e Bruno não é biblioteconomista.
c) Carlos é cerimonialista e Ernani é economista.
d) André não é analista ou Dorival é contador.
e) Bruno não é biblioteconomista ou Dorival não é contador.
12. Ano: 2016 Banca: ESAF
Sejam as proposições p e q onde p implica logicamente q. Diz-se de maneira equivalente que:
a) p é condição suficiente para q.
b) q é condição suficiente para p.
c) p é condição necessária para q.
d) p é condição necessária e suficiente para q.
e) q não é condição necessária para p.

13. Ano: 2016 Banca: ESAF

Sejam as proposições (p) e (q) onde (p) é V e (q) é F, sendo V e F as abreviaturas de verdadeiro e falso,
respectivamente. Então com relação às proposições compostas, a resposta correta é:
a) (p) e (q) são V.
b) se (p) então (q) é F.
c) (p) ou (q) é F.
d) (p) se e somente se (q) é V.
e) se (q) então (p) é F.

14. Ano: 2016 Banca: CESPE
Considere as seguintes proposições para responder a questão.

P1: Se há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, então há punição de criminosos.

P2: Se há punição de criminosos, os níveis de violência não tendem a aumentar.

P3: Se os níveis de violência não tendem a aumentar, a população não faz justiça com as próprias mãos.
A quantidade de linhas da tabela verdade associada à proposição P1 é igual a
a) 32.
b) 2.
c) 4.
d) 8.
e) 16.

15. Ano: 2016 Banca: CESPE
Texto CG1A06AAA
A Polícia Civil de determinado município prendeu, na sexta-feira, um jovem de 22 anos de idade suspeito
de ter cometido assassinatos em série. Ele é suspeito de cortar, em três partes, o corpo de outro jovem e
de enterrar as partes em um matagal, na região interiorana do município. Ele é suspeito também de ter
cometido outros dois esquartejamentos, já que foram encontrados vídeos em que ele supostamente
aparece executando os crimes.
Assinale a opção que apresenta corretamente a quantidade de linhas da tabela verdade associada à
proposição “Ele é suspeito de cortar, em três partes, o corpo de outro jovem e de enterrar as partes em
um matagal, na região interiorana do município”, presente no texto CG1A06AAA.

a) 32.
b) 2.
c) 4.
d) 8.
e) 16.
Suponha que P represente a proposição Hoje choveu, Q represente a proposição José foi à praia e R
represente a proposição Maria foi ao comércio. Com base nessas informações e no texto, julgue os itens
seguintes.

16 (CESPE) A sentença Hoje não choveu então Maria não foi ao comércio e José não foi à praia pode ser
corretamente representada por  P → (R  Q).

17 (CESPE) A sentença hoje choveu e José não foi à praia pode ser corretamente representada por P  
Q.

18 (CESPE) Se a proposição Hoje não choveu for valorada como F e a proposição José foi à praia for valorada
como V, então a sentença representada por  P → Q é falsa.
Considere que P, Q, R e S representem proposições e que os símbolos , ,  e  sejam operadores
lógicos que constroem novas proposições e significam “não”, “e”, “ou” e “então”, respectivamente. Na
lógica proposicional, cada proposição assume um único valor — verdadeiro (V) ou falso (F). Considere,
ainda, que P, Q, R e S representem as sentenças listadas abaixo.
P: O homem precisa de limites.
Q: A justiça deve ser severa.
R: A repressão ao crime é importante.
S: A liberdade é fundamental.
Com base nessas informações, julgue os itens.

19 (CESPE) A sentença “A liberdade é fundamental , mas o homem precisa de limites”, pode ser
corretamente representada por P  S.

20 (CESPE) A sentença “A repressão ao crime é importante, se a justiça deve ser severa”. Pode ser
corretamente representada por R → Q.

21 (CESPE) A sentença “Se a justiça não deve ser severa nem a liberdade fundamental, então a repressão
ao crime não é importante”, pode ser corretamente representada por (Q)  (S) → R.

22 (CESPE) A sentença “Ou o homem não precisa de limites e a repressão ao crime não é importante, ou a
justiça deve ser severa”, pode ser corretamente representada por ((P)  (R))  Q.

23 (CESPE) A sentença “Se a justiça deve ser severa, então o homem precisa de limites” pode se
corretamente representada por Q → P.

24 (CESPE/TSE) Na análise de um argumento, pode-se evitar considerações subjetivas, por meio da
reescrita das proposições envolvidas na linguagem da lógica formal. Considere que P, Q, R e S sejam
proposições e que “”, “”, “” e “” sejam os conectores lógicos que representam, respectivamente “e”,
“ou”, “negação” e o “conector condicional”. Considere também a proposição a seguir.
Quando Paulo vai ao trabalho de ônibus ou de metrô, ele sempre leva um guarda-chuva e também dinheiro
trocado.
Assinale a opção que expressa corretamente a proposição acima em linguagem da lógica formal, assumindo
que:
P= “Quando Paulo vai ao trabalho de ônibus”,
Q= “Quando Paulo vai ao trabalho de metrô”,
R= “ ele sempre leva um guarda-chuva” e
S= “ele sempre leva dinheiro trocado”.
a)
b)
c)
d)

P  (Q  R)
(PQ)  R
(P  Q)  (R  S)
P  (Q  (R  S)).

Considere que as letras P, Q, R e T representem proposições e que os símbolos , ,  e  sejam
operadores lógicos que constroem novas proposições e significam não, e, ou e então, respectivamente. Na
lógica proposicional, cada proposição assume um único valor (valor-verdade), que pode ser verdadeiro (V)
ou falso (F), mas nunca ambos. Com base nas informações apresentadas no texto acima, julgue os itens a
seguir.

Considere as sentenças abaixo.
I Fumar deve ser proibido, mas muitos europeus fumam.
II Fumar não deve ser proibido e fumar faz bem à saúde.
III Se fumar não faz bem à saúde, deve ser proibido.
IV Se fumar não faz bem à saúde e não é verdade que
muitos europeus fumam, então fumar deve ser proibido.

V Tanto é falso que fumar não faz bem à saúde como é falso que fumar deve ser proibido;
conseqüentemente, muitos europeus fumam.
Considere também que P, Q, R e T representem as sentenças listadas na tabela a seguir.

.
Com base nas informações acima e considerando a notação introduzida no texto, julgue os itens seguintes.
25 (CESPE) A sentença I pode ser corretamente representada por P  (T).
26 (CESPE) A sentença II pode ser corretamente representada por ( P)  ( R).
27 (CESPE) A sentença III pode ser corretamente representada por R  P.
28 (CESPE) A sentença IV pode ser corretamente representada por (R  ( T))  P.
29 (CESPE) A sentença V pode ser corretamente representada por T  ((¬ R)  (¬ P)).
30 (CESPE). Considere as seguintes proposições:
p: Pedro é rico;
q: Pedro é forte;
r: É falso que Pedro é pobre ou forte.
Nesse caso, a proposição r pode ser escrita na forma simbólica como r:  (p  q).

Os símbolos que conectam duas proposições são denominados conectivos. Considere a proposição definida
simbolicamente por AB, que é F quando A e B são ambos V ou ambos F, caso contrário é V. O conectivo 
é denominado “ou exclusivo” porque é V se, e somente se, A e B possuírem valorações distintas. Com base
nessas informações e no texto II, julgue os itens que se seguem.
31 (CESPE) Considerando que A e B sejam proposições, então a proposição AB possui os mesmos valores
lógicos que a proposição  (AB)  (AB).

32 (CESPE) A proposição “João nasceu durante o dia ou João nasceu durante a noite” não tem valor lógico
V.
33 (CESPE) A proposição composta “Se A então B” é necessariamente verdadeira.
Circuitos lógicos são estruturas que podem ser exibidas por meio de diagramas constituídos de
componentes denominados portas lógicas. Um circuito lógico recebe um ou mais de um valor lógico na
entrada e produz exatamente um valor lógico na saída. Esses valores lógicos são representados por 0 ou 1.

As

portas

lógicas

OU

e

N

(não)

são

definidas

pelos

diagramas

abaixo.

Nesses diagramas, A e B representam os valores lógicos de entrada e S, o valor lógico da saída. Em OU, o
valor de S é 0 quando A e B são ambos 0, caso contrário, é 1. Em N, o valor de S é 0 quando A for 1, e é 1
quando A for 0. Considere o seguinte diagrama de circuito lógico.

Com base nas definições apresentadas e no circuito ilustrado acima, julgue os itens subsequentes.

34 (CESPE) Considere-se que A tenha valor lógico 1 e B tenha valor lógico 0. Nesse caso, o valor lógico de S
será 0.

35 (CESPE) A saída no ponto Q terá valor lógico 1 quando A tiver valor lógico 0 e B tiver valor lógico 1.
Uma proposição pode ter valoração verdadeira (V) ou falsa (F). Os caracteres ¬,  e  que simbolizam “não”,
“ou” e “e”, respectivamente, são usados para formar novas proposições. Por exemplo, se P e Q são
proposições, então PQ, PQ e ¬P também são proposições. Considere as proposições seguir.

A: as despesas foram previstas no orçamento
B: os gastos públicos aumentaram
C: os funcionários públicos são sujeitos ao Regime Jurídico Único
D: a lei é igual para todos.
A partir dessas informações, julgue os itens subsequentes.

36 (CESPE) A proposição “Ou os gastos públicos aumentaram ou as despesas não foram previstas no
orçamento” está corretamente simbolizada por (B)  (¬A).

37 (CESPE) A  (C(¬B)) simboliza corretamente a proposição “As despesas foram previstas no orçamento
e, ou os funcionários públicos são sujeitos ao Regime Jurídico Único ou os gastos públicos não
aumentaram.”
Considere as proposições simples e compostas apresentadas abaixo, denotadas por A, B e C, que podem
ou não estar de acordo com o artigo 5.º da Constituição Federal.

A: A prática do racismo é crime afiançável.
B: A defesa do consumidor deve ser promovida pelo Estado.
C: Todo cidadão estrangeiro que cometer crime político em território brasileiro será extraditado. De acordo
com as valorações V ou F atribuídas corretamente às proposições A, B e C, a partir da Constituição Federal,
julgue os itens a seguir.

38 (CESPE) Para a simbolização apresentada acima e seus correspondentes valores lógicos, a proposição
BC é V.

39 (CESPE) De acordo com a notação apresentada acima, é correto afirmar que a proposição (¬A) V (¬C)
tem valor lógico F.

40 (CESPE) A proposição “Não é verdade que os funcionários públicos são sujeitos ao Regime Jurídico Único
nem que os gastos públicos aumentaram” está corretamente simbolizada pela forma (¬C)(¬B).
GABARITO:
01.d
09.e
17.c
25.e
33.e

02.e
10.c
18.e
26.c
34.e

03.b
11.e
19.e
27.c
35.c

04.d
12.a
20.e
28.c
36.e

05.b
13.b
21.c
29.e
37.c

06.d
14.d
22.c
30.c
38.e

07.c
15.c
23.c
31.e
39.e

08.c
16.c
24.c
32.e
40.c

ALGUNS COMENTÁRIOS:
01. (CESPE/ POLÍCIA CIENTÍFICA – PE/2016) Assinale a opção que apresenta corretamente a quantidade
de linhas da tabela verdade associada à proposição “Ele é suspeito de cortar, em três partes, o corpo de
outro jovem e de enterrar as partes em um matagal, na região interiorana do município”.
a) 32.
b) 2.
c) 4.
d) 8.
e) 16.
Comentário: O número de linhas de uma tabela verdade na lógica bivalente é dado por 2n, em que n
representa a quantidade de proposições simples.
Na proposição composta: “Ele é suspeito de cortar, em três partes, o corpo de outro jovem e de enterrar
as partes em um matagal, na região interiorana do município” podemos inferir a proposição conjuntiva
possui 02(dois) pensamentos, ou seja, duas proposições simples.
A: Ele é suspeito de cortar, em três partes, o corpo de outro jovem.
B: enterrar as partes em um matagal, na região interiorana do município.
Na proposição composta (A ˄ B) teremos que o número de linhas é igual a 2n=22= 4 linhas.
Resposta: letra C

02. (Cespe/ Polícia Científica – PE/2016) Considere as seguintes proposições:
P1: Se há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, então há punição de criminosos.
P2: Se há punição de criminosos, os níveis de violência não tendem a aumentar.
P3: Se os níveis de violência não tendem a aumentar, a população não faz justiça com as próprias mãos.
A quantidade de linhas da tabela verdade associada à proposição P1 é igual a
a) 32.
b) 2.
c) 4.
d) 8.
e) 16.
Comentário: O número de linhas de uma tabela verdade na lógica bivalente é dado por 2n, em que n
representa a quantidade de proposições simples.
A proposição P1: “Se há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, então há punição de
criminosos” é formada por três proposições simples.
A: há investigação
B: suspeito é flagrado cometendo delito
C: há punição de criminosos
P1: (A v B) → C, número de linhas é igual a 2n=23= 8 linhas.
Resposta: letra d.
03. (CESPE/ INSS- Analista do Seguro Social - Serviço Social/2016). Com relação a lógica proposicional,
julgue o item subsequente.
Na lógica proposicional, a oração “Antônio fuma 10 cigarros por dia, logo a probabilidade de ele sofrer um
infarto é três vezes maior que a de Pedro, que é não fumante” representa uma proposição composta.
Comentário: Temos um pensamento composto condicional, uma vez que o termo “logo” anuncia o
consequente. A proposição composta é condicional.
Resposta: correto.
04. (CESPE/INSS/Técnico do Seguro Social/2016) Julgue o item a seguir, relativos a raciocínio lógico e
operações com conjuntos.
A sentença “Bruna, acesse a Internet e verifique a data da aposentadoria do Sr. Carlos!” é uma proposição
composta que pode ser escrita na forma p ∧ q.
Comentário: Temos uma sentença aberta, ou seja, não é uma proposição pois não possui valoração
lógica. É uma frase imperativa.
Resposta: errado.
05. (CESPE/INSS/Técnico do Seguro Social/2016) Julgue o item a seguir, relativo a raciocínio lógico e
operações com conjuntos.
Caso a proposição simples “Aposentados são idosos” tenha valor lógico falso, então o valor lógico da
proposição “Aposentados são idosos, logo eles devem repousar” será falso.

Comentário: Temos um item que trata de aplicação de tabela verdade. Vamos representar a proposição
composta sabendo que o termo “logo” tem o mesmo significado de “então”.
P: Se aposentados são idosos, então eles devem repousar”
Valorando os pensamentos, teremos:
P: Se aposentados são idosos (F), então eles devem repousar (V/F) ” será sempre verdadeiro.
Na tabela condicional se o antecedente é falso e o consequente é (V/F) tem uma interpretação sempre
verdadeira.
Resposta: errado.
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QUESTÕES DE CONCURSOS
01. (CESPE/STF-2008). Uma tautologia é uma proposição lógica composta que será verdadeira sempre que
os valores lógicos das proposições simples que a compõem forem verdadeiros.
02. (CESPE/STF-2008) Caso as colunas em branco na tabela abaixo sejam corretamente preenchidas, a
última coluna dessa tabela corresponderá à expressão [P (¬Q) ]  [QP].

03 (CESPE/STF-2008) A última coluna da tabela-verdade abaixo corresponde à proposição (PR) Q.

04 (CESPE/STF-2008) A última coluna da tabela-verdade abaixo corresponde à proposição (¬P)  (QR).

05 (CESPE-2008) A proposição [ (PQ) (QR) ]  (PR) é uma tautologia.
06. (CESPE-2008). Considere o quadro abaixo, que contém algumas colunas da tabela verdade da proposição
P [QR]

Nesse caso, pode-se afirmar que a última coluna foi preenchida de forma totalmente correta.
07. Considere o quadro abaixo, que apresenta algumas colunas da tabela verdade referente à proposição P [QR].

Nesse caso, pode-se afirmar que a última coluna foi preenchida de forma totalmente correta.
Tautologia. S. f.
1. Vício de linguagem que consiste em dizer, por formas diversas, sempre a mesma coisa: “A gramática usual é
uma série de círculos viciosos, uma tautologia infinita. ” (João Ribeiro, Cartas Devolvidas, p. 45).
2. Filos. Proposição que tem por sujeito e predicado um mesmo conceito, expresso ou não pelo mesmo termo.
3. Filos. Erro lógico que consiste em aparentemente demonstrar uma tese repetindo-a com palavras diferentes.
(Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.)

4. Na linguagem da lógica proposicional, denomina-se tautologia a toda fórmula  (nessa linguagem) para a qual
toda valoração verdadeira ou falsa dada a seus símbolos proposicionais resulta que  é verdadeira.
Considerando as acepções listadas acima, julgue, em cada item a seguir, se a proposição apresentada é uma
tautologia de acordo com a acepção que a precede.
08. Acepção 2: o sal é salgado.
09. Acepção 2: todo indivíduo gordo ingere mais alimentos do que necessita.
10. Acepção 3: para provar que 0 < 1, suponha que 1 > 0; como isso é claramente verdade, conclui-se que 0
< 1.
11. Acepção 4: se 7% dos candidatos inscritos no concurso público do Senado Federal concorrem a vagas
para o cargo de Consultor de Orçamentos e 93% concorrem para Consultor Legislativo, então a maioria
dos candidatos no concurso público do Senado Federal concorre para o cargo de Consultor Legislativo.
12. Acepção 4: a gramática usual é uma série de círculos viciosos, uma tautologia infinita.

13. (CESPE/DEPEN/2013) A proposição [(PQ)  R]  R é uma tautologia, ou seja, ela é sempre verdadeira,
independentemente dos valores lógicos de P, Q e R.
14. (ESAF/MINISTÉRIO DO TURISMO/2014) Assinale qual das proposições das opções a seguir é uma
tautologia.
a) p  q q
b) p  q q
c) p  q q
d) (p  q)  q
e) p  q q
15 .

(CESPE/CADE/2014) A proposição (PVQ)(RVS)] [Q(RVS)]V[(PR)(PS)] é uma tautologia.

(CESPE/2008) Considere a proposição: “Se meu cliente fosse culpado, então a arma do crime estaria
no carro”. Simbolizando por P o trecho meu cliente fosse culpado e simbolizando por Q o trecho a
arma estaria no carro, obtém-se uma proposição implicativa, ou simplesmente uma implicação, que é
lida: se P então Q, e simbolizada por P Q. Uma tautologia é uma proposição que é sempre V
(verdadeira). Uma proposição que tenha a forma P Q é V sempre que P for F (falsa) e sempre que P
e Q forem V. Com base nessas informações e na simbolização sugerida, julgue os itens subsequentes.
16. A proposição "Se meu cliente fosse culpado, então a arma do crime estaria no carro. Portanto, se a
arma do crime não estava no carro, então meu cliente não é culpado." É uma tautologia.
17. A proposição "Se meu cliente fosse culpado, então a arma do crime estaria no carro. Portanto, ou meu cliente
não é culpado ou a arma do crime estaria no carro." Não é uma tautologia. E
18. ( ESAF/MINISTÉRIO DA FAZENDA/2014) Conforme a teoria da lógica proposicional, a proposição ~
P  P é:
a) uma tautologia.
b) equivalente à proposição ~ P  P.
c) uma contradição.
d) uma contingência.
e) uma disjunção.
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ALGUNS COMENTÁRIOS:
01 (CESPE/DPU-ANALISTA/2016) A sentença (P→Q) ↔ ((~Q) →(~P)) será sempre verdadeira,
independente das valorações de P e Q como verdadeiras ou falsas.
Comentário
Temos uma questão interessante, pois não é necessário construir uma tabela verdade para verificar se
é uma tautologia.
É notável que as duas proposições: (P→Q) e ((~Q) → (~P)) são equivalentes pela lei condicional, ou seja,
pela contra positiva.
Dessa forma podemos fazer o seguinte:
(P→Q) ↔ ((~Q) → (~P))
V↔V=V
F↔F=V
É tautologia.
Resposta: certo.
02.(CESPE/ INSS/2016) Com relação a lógica proposicional, julgue o item subsequente.
Considerando-se as proposições simples “Cláudio pratica esportes” e “Cláudio tem uma alimentação
balanceada”, é correto afirmar que a proposição “Cláudio pratica esportes ou ele não pratica esportes e
não tem uma alimentação balanceada” é uma tautologia.
Comentário:

Simbolizando a proposição simples temos:
P: “Cláudio pratica esportes”
Q: “Cláudio tem uma alimentação balanceada”
Proposição composta: (P ˅ ~P) ˄ Q
Temos que (P ˅ ~P) será sempre verdadeiro, pois se P for falso, ~P será verdadeiro e vice-versa, mas a
proposição Q pode ser verdadeira ou falsa, desta forma podemos inferir que se trata de uma contingência.

Resposta: certo.

