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Proposições Simples 

Sentenças Abertas 
X + Y = 8                              
X + 2 = 7                              

Ele é professor.                   
 

Sentenças Fechadas  
7 + 3 = 10 
10 + 4 = 13 

Renato é professor. 
 



Proposições Simples 

Proposições Simples 
 
São declarações afirmativas ou negativas, composta por um 
sujeito e um predicado, que podem ser (V) ou (F). 
 
Exemplo: 
 
A: Marcelo é médico. 
 
B: Thiago não é jogador de futebol. 

 



Proposições Simples 

MUITO IMPORTANTE 
 
Declarações Interrogativas, exclamativas, sem verbo, 
verbos no imperativo e sentenças abertas não representam 
uma proposição simples. 
 
 
 

 



Proposições Simples 

1) 
1. O Brasil é o país do futuro. 
2. Por que João não estuda? 
3. Quanto subiu o percentual de mulheres assalariadas nos 
últimos 10 anos? 
4. Preste atenção ao edital! 
5. Sílvia vai ao teatro. 
 
É correto afirmar que, na relação dada, são proposições apenas 
os itens de números: 
(A) 1 e 5. (B) 2, 3 e 4. (C) 3, 4 e 5. (D) 1, 2 e 5  (E) 2, 3, 4 e 5. 



Proposições Simples 

Uma proposição é uma sentença que pode ser julgada como 
verdadeira (V) ou falsa (F). De acordo com essa definição, julgue 
os itens a seguir. 
 
2) A sentença “O feijão é um alimento rico em proteínas” é uma 
proposição.  
 
3) A frase “Por que Maria não come carne vermelha?” não é uma 
proposição.  
 



Proposições Simples 

4) Sabe-se que sentenças são orações com sujeito (o termo a 
respeito do qual se declara algo) e predicado (o que se declara 
sobre o sujeito). Na relação seguinte há expressões e sentenças: 
1. Três mais nove é igual a doze. 
2. Pelé é brasileiro. 
3. O jogador de futebol. 
4. A idade de Maria. 
5. A metade de um número. 
6. O triplo de 15 é maior do que 10. 
É correto afirmar que, na relação dada, são sentenças apenas os 
itens de números : 
(A) 1, 2 e 6. (B) 2, 3 e 4. (C) 3, 4 e 5. (D) 1, 2, 5 e 6. (E) 2, 3, 4 
e 5. 



Proposições Simples 

5) Considere as seguintes frases:  
I. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005.  
II. (x + y)/5 é um número inteiro.  
III. João da Silva foi o Secretário da Fazenda do Estado de São 
Paulo em 2000.  
É verdade que APENAS  
(A) I e II são sentenças abertas.  
(B) I e III são sentenças abertas.  
(C) II e III são sentenças abertas.  
(D) I é uma sentença aberta.  
(E) II é uma sentença aberta.  
 
  
 



Proposições Simples 

6) Considere a seguinte lista de sentenças:  
 
I Qual é o nome pelo qual é conhecido o Ministério das Relações 
Exteriores?  
II O Palácio Itamaraty em Brasília é uma bela construção do 
século XIX.  
III As quantidades de embaixadas e consulados gerais que o 
Itamaraty possui são,  respectivamente, x e y.  
IV O barão do Rio Branco foi um diplomata notável.  
 
Nessa situação, é correto afirmar que entre as sentenças acima, 
apenas uma delas não é uma  proposição.  
 
 


