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Negação  

Proposição Simples 
 
Exemplo: 
   
A: Renato é bonito. 
 
¬A: Renato não é bonito 
 
       Renato é feio 
 
Não é verdade que Renato é bonito. 
 



Negação  

Proposições Compostas 
1ª) Negação do “e” e do “ou” 
 
MACETE 
Nega as duas e troca um pelo outro. 
 
EXEMPLO 
a) Ana voltou e foi ao cinema 
Negação: Ana não voltou ou não foi ao cinema 
 
b) Me caso ou compro sorvete  
Negação: Não me caso e não compro sorvete 
 



Negação  

1) A negação de: Milão é a capital da Itália ou Paris é a capital da 
Inglaterra é: 
a) Milão não é a capital da Itália. 
b) Milão não é a capital da Itália e Paris não é a capital da 
Inglaterra. 
c) Milão não é a capital da Itália ou Paris não é a capital da 
Inglaterra. 
d) Paris não é a capital da Inglaterra. 
e) Milão é a capital da Itália e Paris não é a capital da  Inglaterra. 
 



Negação  

2) A negação de “Maria comprou uma blusa nova e foi ao cinema 
com José” é:  
a) Maria não comprou uma blusa nova ou não foi ao cinema com 
José.  
b) Maria não comprou uma blusa nova e foi ao cinema sozinha.  
c) Maria não comprou uma blusa nova e não foi ao cinema com 
José.  
d) Maria não comprou uma blusa nova e não foi ao cinema.  
e) Maria comprou uma blusa nova, mas não foi ao cinema com 
José. 
 



Negação  

3) A negação da proposição “Mário é brasileiro ou Maria não é 
boliviana” é 
(A) Mário não é brasileiro ou Maria é boliviana. 
(B) Mário não é brasileiro e Maria é boliviana. 
(C) Mário não é brasileiro e Maria não é boliviana. 
(D) Mário é brasileiro e Maria não é boliviana. 
(E) Mário é brasileiro ou Maria é boliviana. 



Negação  

4) A proposição “A Constituição brasileira é moderna ou precisa 
ser refeita” será V quando a proposição “A Constituição brasileira 
não é moderna nem precisa ser refeita” for F, e vice-versa.  
 



Negação  

5) Dizer que “não é verdade que Marcela não é bonita ou Maria 
não é organizada" é logicamente equivalente a dizer que é 
verdade que: 
A) Se Marcela não é bonita, então Maria é organizada. 
B) Marcela é bonita e Maria é organizada. 
C) Marcela é bonita ou Maria não é organizada. 
D) Marcela é bonita ou Maria é organizada. 
E) Marcela não é bonita e Maria não é organizada. 
 



Negação  

6) Leia atentamente a seguinte sentença: 
“Maria foi à feira ou não foi ao supermercado e seu marido foi ao  
Maracanã.” 
A negação dessa sentença é apresentada na opção: 
A) Maria não foi à feira ou foi ao supermercado e seu marido não  
foi ao Maracanã. 
B) Maria não foi à feira e não foi ao supermercado e seu marido  
não foi ao Maracanã. 
C) Maria não foi à feira e foi ao supermercado ou seu marido não  
foi ao Maracanã. 
D) Maria foi à feira e não foi ao supermercado ou seu marido foi  
ao Maracanã. 
E) Maria foi à feira e foi ao supermercado e seu marido não foi ao  
Maracanã. 



Negação  

2ª) Negação do “se..., então” 
 
MACETE 
Coloca o “e”, Repete a da frente, Nega a de trás (RENEGA) 
 
EXEMPLO 
 
a) Se você trabalha, então alcança 
 
Negação: Você trabalha e não alcança  
 



Negação  

7) A negação da proposição “Se o candidato estuda, então passa 
no concurso” é  
(A) o candidato não estuda e passa no concurso.  
(B) o candidato estuda e não passa no concurso.  
(C) se o candidato estuda, então não passa no concurso. 
(D) se o candidato não estuda, então passa no concurso.  
(E) se o candidato não estuda, então não passa no concurso.  
  
 



Negação  

8) Uma proposição que é a  negação da proposição “se o cão mia, 
então o gato não late” é a  Proposição : 
(A) o cão mia e o gato late. 
(B) o cão mia ou o gato late. 
(C) o cão não mia ou o gato late. 
(D) o cão não mia e o gato late. 
(E) o cão não mia ou o gato não late. 



Negação  

9) A negação da proposição “se Paulo trabalha oito horas por dia, 
então ele é servidor público” é logicamente equivalente à 
proposição:  

a) Paulo trabalha oito horas por dia ou é servidor 
público.  

b) Paulo trabalha oito horas por dia e não é 
servidor público.  

c) Paulo trabalha oito horas por dia e é servidor 
público.  

d) Se Paulo não trabalha oito horas por dia, então 
não é servidor público.  

e) Se Paulo é servidor público, então ele não trabalha oito horas 
por dia.  
 



Negação  

10) A negação da proposição “se Paulo estuda, então Marta é 
atleta” é logicamente equivalente à proposição 
a) Paulo não estuda e Marta não é atleta. 
b) Paulo estuda e Marta não é atleta. 
c) Paulo estuda ou Marta não é atleta. 
d) se Paulo não estuda, então Marta não é atleta. 
e) Paulo não estuda ou Marta não é atleta. 



Negação  

11) Considere a sentença 
“Se como doces, então engordo ou tenho azia.” 
A negação lógica dessa sentença é 
(A) se não como doces, então não engordo nem tenho azia. 
(B) se como doces, então não engordo nem tenho azia. 
(C) como doces e não engordo nem tenho azia. 
(D) não como doces e engordo ou tenho azia. 
(E) se não como doces, então engordo ou tenho azia. 



Negação  

Ao comentar a respeito da instabilidade cambial de determinado 
país, um jornalista fez a seguinte colocação: “Ou cai o ministro 
da Fazenda, ou cai o dólar”. Acerca desse comentário, que 
constitui uma disjunção exclusiva, julgue os itens seguintes. 
 
12) A negação da colocação do jornalista é equivalente a “Cai o 
ministro da Fazenda se, e somente se, cai o dólar”. 


