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Exercícios de Lógica:   
                                                                                                           

1. Verificar a Validade de silogismos: 
- Em cada caso identifique os termos, as figuras e os modos. 

 
1.a 
Nenhum palhaço é feliz  
Alguns comediantes não são felizes 
Alguns comediantes não são palhaços. 
1.b 
Todas as cobras são rastejantes 
Algumas cobras não são animais perigosos 
Alguns animais perigosos não são rastejantes. 
1.c 
Todos os rubis são pedras preciosas 
Todas as esmeraldas são pedras preciosas 
Todos os rubis são esmeraldas. 
1.d 
Todas as rãs são anfíbios 
Todos os anfíbios são vertebrados 
Todas as rãs são vertebrados. 
1.e 
Todos os Pais Natal são gordos 
Nenhum gordo passa numa chaminé 
O Pai Natal não passa na chaminé 
1.f 
O Pai Natal veste-se de vermelho 
O Bruno veste-se de vermelho 
O Bruno é o Pai Natal 
1.g 
Em todos os Natais há neve 
Hoje há neve 
Hoje é Natal 
1.h 
Todos os duendes são trabalhadores 
O Pai Natal é Trabalhador  
O Pai Natal é duende 
1.i 
O Pai Natal tem barba 
Todos os velhos têm barba 
O Pai Natal é velho 
1.j 
O Pai Natal é gordo 
Os gordos têm colesterol 
O Pai natal tem colesterol 
1.l 
Em alguns Inverno neva 
O Natal é no Inverno 
Em alguns natais neva 
1.m 
Todos os homens são mortais. 
Alguns homens são pessoas simpáticas. 
Algumas pessoas simpáticas são mortais. 
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1.m. 
Nenhum Pai Natal é guloso 
Algum homem é guloso 
Algum homem não é o Pai Natal 
1.n 
Algumas festas são belas 
O Natal é uma festa 
O Natal é belo 
1.o 
Os peixes são mortais 
O espadarte é peixe 
Logo, o espadarte é mortal. 
 1.p 
Os lagartos são répteis 
Alguns animais são lagartos 
Logo, alguns animais são répteis. 
 1.q 
Todas as maçãs têm caroços 
Este fruto é uma maça 
Logo, este fruto tem caroços. 
 1.r 
O Fundão é uma cidade do Interior 
O Fundão é uma palavra de seis letras 
Logo, uma palavra de seis letras é uma cidade do Interior. 
 1.s 
Muitos estudantes são preguiçosos 
A preguiça vive dependurada nas árvores 
Logo, os estudantes vivem dependurados nas árvores. 
 1.t 
Todos os gatos são mortais 
Todos os mortais são seres vivos 
Logo, todos os gatos são seres vivos. 
 1.u 
Todo o X é Y 
Todo o X é Z 
Logo, algum Z é Y. 
 1.v 
Todos os gatos e cães são mortais 
Logo, todos os cães são gatos. 
 1.x 
A maioria dos homens são trabalhadores 
Alguns trabalhadores ganham bem 
Logo, alguns seres que ganham bem são homens. 
 1.z 
Seja quem for que é homem é quem deve trabalhar 
Algumas mulheres são trabalhadoras 
Logo, algumas mulheres são homens. 
 1.W 
Alguns vertebrados têm cérebro muito desenvolvido 
Todos os homens com cérebro muito desenvolvido são inteligentes 
Logo, alguns seres inteligentes são vertebrados. 
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1.y 
Algumas flores são rosas 
A Rosa é uma mulher bonita 
Logo, algumas mulheres bonitas são flores. 
1.k 
Todos os gatos são seres vivos 
Alguns seres vivos são omnívoros 
Logo, alguns seres omnívoros são gatos. 
1.1 
Alguns animais são cães 
Alguns animais são patos 
Logo, alguns patos são cães. 
1.2 
Nenhum gato é bípede 
Nenhum cão é bípede 
Logo, nenhum cão é gato. 
1.3 
Todos os elefantes são ruminantes 
Todos os elefantes são herbívoros 
Logo, todos os herbívoros são ruminantes. 
1.4 
Todos os homens são seres vivos 
Todos os seres vivos são mortais 
Logo, todos os seres vivos são homens 
1.5 
Todos os gatos são mortais 
Todos os gatos são quadrúpedes 
Logo, todos os mortais são quadrúpedes. 
1.6 
Alguns animais não são quadrúpedes 
Alguns seres vivos não são animais 
Logo, alguns seres vivos não são quadrúpedes 
1.7 
Todos os artistas são seres criadores 
Todos os seres criadores são homens 
Logo, todos os artistas são homens 
1.8 
Alguns índios não são brancos 
Alguns brancos são portugueses 
Logo, alguns portugueses não são índios. 
1.9 
Todos os belgas são franceses. 
Todos os franceses são africanos. 
Todos os africanos são belgas. 
1.10 
Alguns animais são voadores. 
Os répteis não são voadores. 
Nenhum réptil é animal. 
1.11 
Alguns homens não são ricos. 
Todos os ricos são inteligentes. 
Alguns inteligentes não são homens. 
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1.12 
Nenhum político é rico. 
Alguns políticos são corruptos. 
Alguns corruptos não são ricos. 
1.13 
As gatas são mamíferos. 
A Julieta é um mamífero. 
A Julieta é uma gata. 
1.14 
Todos os coelhos têm quatro patas. 
Todos os coelhos são mamíferos. 
Todos os mamíferos têm quatro patas. 
1.15 
Os portugueses são livres. 
Os portugueses são crentes. 
Os crentes são livres. 
1.16 
Alguns ingleses são pintores. 
Alguns italianos são futebolistas. 
Todos os futebolistas são pintores.                                      
1.17 
Tudo o que rasteja é vivente. 
Nenhum homem é rastejante. 
Nenhum homem é vivente. 
1.18 
Os animais sofrem. 
O homem  é sofredor. 
O homem não é animal. 
1.19 
Todos os répteis são animais de sangue frio. 
Todos os caracóis são animais de sangue frio. 
Todos os caracóis são répteis. 
1.20 
Nenhum herbívoro é carnívoro. 
Todas as vacas são herbívoras. 
Algumas vacas são carnívoras.  
 
2.Elabore  premissas verdadeiras para justificar as seguintes conclusões: 
 

a) Logo, alguns homens são professores. 

 

 

 

b) Logo, os homens são mortais. 

 

 

 

c) Todas as crianças são seres irrequietos. 
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d) Alguns homens são músicos. 

 

 
 
 

e) Alguns chineses são comerciantes. 
 
 
 
 
  
3.Construa um silogismo válido formalmente com uma premissa falsa. 
 
 
 
 
 
4.Construa um silogismo válido formalmente com todas as premissas falsas. 
 
 
 
 
  
5. Apresente as Inferências por oposição: 
a. 
"Todos os gatos são siameses"  
. Contraditória  
. Contrária 
. Subalterna 
b. 
"Alguns gatos são siameses" 
. Contraditória  
. Subcontrária 
c. 
"Alguns homens não são mortais" 
. Subcontrária 
. Contraditória 
 d. 
"Nenhum homem é músico" 
. Contrária  
. Contraditória  
. Subalterna 
 e. 
"Nenhum cavalo é bípede" 
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. Contrária 

. Contraditória  

. Subalterna 
f. 
"Todos os homens são atletas" 
. Contrária  
. Subalterna  
. Contraditória 
 g. 
"Alguns homens são quadrúpedes" 
. Contraditória  
. Subcontrária 
h. 
"Alguns gatos são siameses" 
. Contraditória  
. Subcontrária 
 
6.- Efectue  a Conversão: 

1. Alguns gatos são brancos. 

 

2. Todos os homens são mortais. 

 

3. Nenhum gato é quadrúpede. 

 

4. Todos os homens são bípedes. 

 

5. Alguns cães ladram. 

 

6. Alguns gatos não são siameses. 

 

7. Todos os homens são animais racionais. 

 

8. Todo o ser vivo é mortal. 

 

9. Nenhum cão voa. 

 

10. Alguns animais são pássaros. 

 

 

7.Refira a importância da lógica. 
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8.Enuncie os princípios lógicos do pensamento. 
 
 
 
 
 
 
9.Identifique os elementos do juízo. 
 
 
 
 
 
 
10.Quais são juízos predicativos? Justifique.  
1.Queres sair? 
2.Fica combinado que te ligo amanhã. 
3.Faz o que te digo! 
4.Os animais são seres vivos. 
5.Fora daqui! 
6.Os homens são honestos. 
7.O autor dos Lusíadas é um escritor português. 
8.Prometo que o farei. 
9.Neva. 
 
11.Apresente as seguintes proposições na sua forma-padrão e indique o seu tipo: 
1.Os peixes não são voadores. 
2.A virtude dignifica. 
3.Muitas donas de casa são pessoas cultas. 
4.Os carecas são homens. 
5.Nem tudo o que existe é belo. 
6.Há advogados que não são ricos. 
 
12.Explique o que significa afirmar que um termo se encontra distribuído. 
 
 
 
 
 
13.Escreva uma proposição em que: 
a. O predicado esteja distribuído. 
b. O sujeito não esteja distribuído. 
c. Nem o sujeito nem o predicado estejam distribuídos. 
 
14.Identifique quais os termos distribuídos nas seguintes proposições: 
a. Todos os gatos são maldosos. 
b. Nenhum palhaço é maquinista. 
c. Alguns arquitectos são turcos. 
d. Todo o amante é sofredor. 
e. Alguns seres vivos não são inteligentes. 
f. Nenhum homem desonesto é filósofo. 
g. Alguns alunos são aplicados. 
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15.Defina “juízo”. 
 
 
 
 
 
 
16.Classifique os juízos: 
1. A bola é esférica. (quantidade) 
2. Algumas pessoas não estudam lógica. (qualidade) 
3. Nenhum ser vivo é imortal. (quantidade) 
4. Esta parede está pintada de azul. (qualidade) 
 
17.Construa na forma padrão e identifique o tipo de proposição: 
1. Nada que seja peixe pode ser mamífero. 
2. Cada poeta é ser humano. 
3. Há pelo menos um homem que não é feliz. 
 
18.Construa na forma padrão e indique distribuição dos termos:  
a. Não há pobres que sejam avarentos. 
b. Há filósofos que não são milionários. 
c. Depressa e bem há pouco quem. 
d. Ninguém é político, excepto se for honesto. 
 
19.Defina silogismo. 
 
 
 
 
20.construa silogismos válidos: 
 
 2ª Figura, modo A, E, E. 
 
 
 
 
 
4ª Figura, modo E, A, O. 
 
 
 
 
 
1ª Figura, modo A, I, I. 
 
 
 
 
 
3ª Figura, modo O, A, O. 
 

BOM TRABALHO. 
(Confirme as soluções com o professor da disciplina) 


