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Apresentação 

Esta coleção constitui um instrumento valioso para estudo, pes-
quisa e consulta das mais variadas áreas do conhecimento humano.

Com linguagem acessível, este livro da coleção contempla teo-
ria simplificada e questões resolvidas. A teoria está de acordo com 
o conteúdo programático exigido em edital do Enem, vestibulares 
e concursos públicos. 

A apresentação da resolução da questão visa à sistematização 
didática dos conhecimentos adquiridos. Nela, o concursando 
acompanhará as etapas de resolução como se estivesse assistindo 
a uma aula. 

Neste livro você verá com que frequência os tópicos da disci-
plina foram abordados pelas principais organizadoras nos últimos 
exames. Tomaram-se por base as questões presentes neste livro.  
É uma ferramenta importante para que o aluno comece a conhecer 
o perfil da banca que poderá fazer o seu próximo exame. 

Os coordenadores
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Fundamentos da lógica11
1. Fundamentos da lógica

1.1 Introdução

A base da comunicação humana dá por meio das palavras, 
sejam elas escritas, sejam elas faladas. Suas infinitas combinações 
geram o que chamamos de frases, ou, no conceito da lógica, sen-
tenças. Vale ressaltar que a interpretação dessas sentenças é tão 
importante quanto a sua construção, já que se espera que o ouvinte 
ou leitor consiga entender e discernir seu conteúdo.

Restringindo um pouco essas infinitas sentenças, há aquelas que 
o ouvinte pode atribuir duas conclusões: Verdadeira ou Falsa. Esse 
tipo de sentença é definido como PROPOSIÇÃO, que geralmente 
também pode ser definida como SENTENÇA DECLARATIVA.

1.2 Proposições – Definição

As proposições são a base do pensamento lógico, pois, por 
meio delas e de suas conclusões (verdadeiro ou falso), pode-se 
formular teorias, mediante ARGUMENTOS (ver item 2). Esse pen-
samento pode ser composto por uma ou mais sentenças lógicas, 
formando uma ideia mais complexa. Vale lembrar que objetivo 
fundamental de uma proposição é transmitir um pensamento, que 
afirma fatos ou juízos formados a respeito das coisas.

Adicionalmente, outra forma de distinguir se uma sentença é ou 
não uma proposição é ressaltando alguns exemplos de sentenças 
que não são definidas como proposições:

Sentenças Imperativas: “Faça silêncio”, “Retire-se, por genti-
leza”, “Sentem-se” 
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Capítulo 1 – Fundamentos da lógica12

Sentenças Interrogativas: “O que você deseja?”, “Este carro é 
seu?”, “Qual sua posição sobre este assunto?”

Sentenças Exclamativas: “Como o dia está lindo!”, “Isto é um 
absurdo!”, “Não concordo com isto!”

Sentenças que não têm verbo: “O carro de Paulo”, “O dinheiro 
de Joaquim”, “O papa Francisco”

Sentenças abertas: 3 � x � 4 (ver item 1.5)

1.3 Valores Lógicos das proposições – Leis de pensamento

Como visto na própria definição, os dois valores lógicos 
possíveis de uma proposição são VERDADEIRO ou FALSO. Suas 
representações estão apresentadas na tabela a seguir:

Valor Lógico Símbolo de Designação
Verdadeiro V

Falso F

Isso posto, pode-se agora definir os três axiomas que se-
rão as regras fundamentais para a formação e interpretação de 
proposições. Eles também são conhecidos como as três leis de 
pensamento:

	� Princípio da identidade

“Se uma proposição é verdadeira, então todo objeto idêntico 
a ela também será verdadeiro”

Esse princípio ressalta que, se duas proposições possuírem 
informações idênticas, então seu valor lógico deverá ser o mesmo. 
Exemplo:

“Paulo é mais velho que João” e “João é mais novo do que 
Paulo”

Pelo princípio da identidade, ambas apresentam a mesma 
informação, porém descrita de maneira diferente. Apesar disso, 
devem possuir o mesmo valor lógico, ou seja, se Paulo é mais velho 
que João, João é mais novo do que Paulo ou, se Paulo não é mais 
velho que João, João não é mais novo que Paulo.
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Operadores lógicos22
1. Operadores lógicos

1.1 Introdução – Tabela-verdade

Antes de estudarmos a fundo o que são CONECTIVOS LÓGI-
COS, será definida uma ferramenta importante para a análise de 
proposições: A TABELA-VERDADE. 

Esta tabela é um dispositivo prático muito usado para a de-
terminação do valor lógico de uma proposição composta. Nesse 
dispositivo figuram todos os possíveis valores lógicos da proposição 
composta, correspondentes a todas as possíveis atribuições de 
valores lógicos às proposições simples.

A construção de uma tabela-verdade requer 3 aspectos básicos: 
o número de proposições, o número de linhas da tabela-verdade 
e a variação dos valores lógicos.

	� Tabela para proposições simples

É a construção mais simples da tabela-verdade, atribui-se os dois 
valores lógicos, ou seja, tem-se duas linhas conforme tabela a seguir:

p
V
F

Relembrando: há somente dois valores lógicos devido ao prin-
cípio do terceiro excluído (ver seção 1.3, capítulo 1)

	� Tabela para proposições compostas

No caso de proposições compostas, os dois valores lógicos 
devem ser combinados entre as sentenças, formando linhas na 
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Equivalência lógica33
1. Equivalência lógica

1.1 Definição

Diz-se que duas proposições são logicamente equivalentes 
quando possuem a mesma tabela-verdade.

Exemplo:

Demonstre que as proposições ~(p → q) e p∧~q são 
equivalentes.

Solução: Montando a tabela-verdade para os casos (você pode 
montar na mesma ou separar em duas, aqui será separado em duas):

p q p → q ~(p → q)
V V V F
V F F V
F V V F
F F V F

p q ~q p ∧ ~q
V V F F
V F V V
F V F F
F F V F

Observe que as tabelas-verdade das duas proposições dadas 
são idênticas, isto é, toda vez que a proposição ~(p → q) é VERDA-
DEIRA, a proposição p ∧ ~q também é VERDADEIRA, e toda vez 
que a primeira proposição é FALSA, a segunda também é FALSA.
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1. Noções sobre conjuntos

1.1 Definições

Não existe uma definição formal para conjuntos, pois trata-se 
de um conceito primitivo. Desde os primórdios, o homem tem a 
noção de conjuntos tais como grupos de animais, de homens, de 
objetos, entre outros. Cada componente de um conjunto é cha-
mado elemento do conjunto.

Adotar-se-á, como exemplo, de conjunto uma equipe de vo-
leibol de 6 jogadores. Diz-se que cada jogador da equipe é um 
elemento desse conjunto e que esse conjunto possui 6 elementos. 
Cada conjunto, normalmente, é nomeado por uma letra maiúscula. 
Seguindo o exemplo acima, pode-se escrever:

A = {André, Bruno, Carlos, Daniel, Elvis, Fábio}

Em que André, Bruno, Carlos, Daniel, Elvis e Fábio são os 
jogadores da equipe de vôlei. Para expressar o número de ele-
mentos do conjunto, escreve-se n(A) = 6, ou seja, o conjunto A 
possui 6 elementos.

Há conjuntos finitos e infinitos. Um conjunto finito é o conjunto 
que possui um número finito de elementos. Um exemplo de con-
junto finito é o conjunto de números pares inferiores a 100. Esse 
conjunto pode ser representado por:

X = {0, 2, 4, 6, 8, …, 100}

Já um conjunto infinito é o conjunto que possui infinitos ele-
mentos. Um exemplo de conjunto infinito é o conjunto dos números 
múltiplos de 5. Esse conjunto pode ser representado por:

Y = {0, 5, 10, 15, 20, 25, …}
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	� Conjunto universo

Conjunto universo é o conjunto ao qual pertencem todos os 
elementos de quaisquer conjuntos considerados, sendo, geral-
mente, representado pela letra U. Por exemplo, ao estudar-se o 
perfil de funcionários públicos em um estado, o conjunto universo 
é formado de todos os servidores públicos desse estado.

	� Conjunto unitário

Conjunto unitário é todo conjunto que possui apenas um 
elemento. Por exemplo, chamando de A o conjunto dos números 
ímpares maiores que 1 e menores que 5, esse conjunto é dado por:

A = {3}

	� Conjunto vazio

Conjunto vazio é todo conjunto que não possui elementos. É 
representado por {  } ou ∅. Por exemplo, chamando de B o conjunto 
de números múltiplos de 5 maiores que 1 e menores que 4, nota-
-se que não existe nenhum múltiplo de 5 entre 1 e 4, portanto, o 
conjunto B é vazio, ou:

B = ∅

1.2 Representação de conjuntos

	� Representação por extenso

Nessa representação, os elementos são escritos entre chaves 
e separados por vírgulas:

A = {1, 2, 3, 4, 5}

	� Representação gráfica – Diagrama de Venn

O diagrama de Venn representa os conjuntos mediante uma 
figura geométrica na qual os elementos são escritos dentro dela.
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