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Negação  

Proposições Categóricas 
 
1ª) Negação do “Todo”         
 
MACETE                                 EXEMPLO 
P E A + NÃO                           a) Todo político é honesto 
                                     
   Negação: Pelo menos um político não é honesto 
                                       Existe um político que não é 
honesto  
                              Algum político não é honesto  
                    
                                                    *Algum político é desonesto
   



Negação  

1) Um jornal publicou a seguinte manchete: 
“Toda Agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários.” 
Diante de tal inverdade, o jornal se viu obrigado a retratarse, publicando 
uma negação de tal manchete. Das sentenças seguintes, aquela que 
expressaria de maneira correta a negação da manchete publicada é: 
(A) Qualquer Agência do Banco do Brasil não têm déficit de funcionários. 
(B) Nenhuma Agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. 
(C) Alguma Agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionários. 
(D) Existem Agências com deficit de funcionários que não pertencem ao 
Banco do Brasil. 

(E) O quadro de funcionários do Banco do Brasil está completo. 
  
 
 



Negação  

2) Se A for a proposição “Todos os policiais são honestos”, então 
a proposição  ¬A estará enunciada corretamente por  “Nenhum 
policial é honesto”. 
 



Negação  

3) Dizer que a afirmação “todos os professores são psicólogos" é 
falsa, do ponto de vista lógico, equivale a dizer que a seguinte 
afirmação é verdadeira. 
A) Todos os não psicólogos são professores. 
B) Nenhum professor é psicólogo. 
C) Nenhum psicólogo é professor. 
D) Pelo menos um psicólogo não é professor. 
E) Pelo menos um professor não é psicólogo. 
 



Negação  

4) Qual a negação de “Todos os filhos de Maria gostam de quiabo 
e desgostam de bife”? 
(A) Nenhum dos filhos de Maria gosta de quiabo e desgosta de 
bife. 
(B) Nenhum dos filhos de Maria desgosta de quiabo ou gosta de 
bife. 
(C) Algum filho de Maria desgosta de quiabo e gosta de bife. 
(D) Algum filho de Maria desgosta de quiabo ou gosta de bife. 
(E) Algum dos filhos de Maria gosta de bife. 
 



Negação  

2ª) Negação do Algum 
 
MACETE 
 

NETONÃO 
 
 
EXEMPLO 
 
a) Algum matemático é maluco. 
Negação: Nenhum matemático é maluco. 
                Todo matemático não é maluco. 



Negação  

5) A negação da seguinte proposição “Algum representante do 
povo não compareceu" é: 
A) Todo representante do povo compareceu. 
B) Todo representante do povo não compareceu. 
C) Pelo menos um representante do povo não compareceu. 
D) Algum representante do povo faltou. 
E) Algum representante do povo compareceu. 
 



Negação  

6) Seja a seguinte proposição: “existem pessoas que não 
acordam cedo e comem demais no almoço” 
 
A negação dessa proposição está corretamente indicada na seguinte 
alternativa: 
A Todas as pessoas acordam cedo ou não comem demais no almoço. 
 
B Não existem pessoas que comem demais no almoço 
 
C Não existem pessoas que acordam cedo. 
 
D Todas as pessoas que não acordam cedo comem demais no 
almoço. 
 



Negação  

3ª) Negação do Nenhum 
 
MACETE 

PEA 
 
EXEMPLO 
 
a) Nenhum professor é rico. 
 
Negação: Algum professor é rico 
 



Negação  

7) A negação de “Nenhum músico é surdo” é: 
A) Há, pelo menos, um músico surdo. 
B) Nenhum surdo não é músico. 
C) Todos os músicos são surdos. 
D) Todos os surdos são músicos. 
E) Todos os músicos não são surdos. 
 



Negação  

8) Uma senhora afirmou que todos os novelos de lã guardados 
numa gaveta são coloridos e nenhum deles foi usado. Mais tarde, ela 
percebeu que havia se enganado em relação à sua afirmação, o que 
permite concluir que 
(A) pelo menos um novelo de lã da gaveta não é colorido ou algum 
deles foi usado. 
(B) pelo menos um novelo de lã da gaveta não é colorido ou todos 
eles foram usados. 
(C) os novelos de lã da gaveta não são coloridos e já foram usados. 
(D) os novelos de lã da gaveta não são coloridos e algum deles já foi 
usado. 
(E) existem novelos de lã brancos na gaveta e eles já foram usados. 
 



Negação  

Negação das sentenças abertas 
 
A negação de: 

a < b é a  b 
a = b é a ≠ b 
a ≤ b é a > b 

 



Negação  

9)  A negação da proposição “2 + 5 = 9” é a proposição  “2 + 5 
= 7”. 
 
 
 



Negação  

10) A negação de  x > 4 ou x < 2  é:  
(A) x < 4 e x > 2  
(B) x < 4 ou x > 2  
(C) x ≤ 4 e x ≥ 2  
(D) x ≤ 4 ou x ≥ 2  
(E) se x ≤ 4 então x < 2 
 
 



Negação  

11) Qual é a negação de “Todos os candidatos desse concurso 
têm mais de 18 anos” ? 
(A) Todos os candidatos desse concurso têm menos de 18 anos. 
(B) Pelo menos um candidato desse concurso tem menos de 18 
anos. 
(C) Pelo menos um candidato desse concurso tem 18 anos ou 
menos. 
(D) Nenhum candidato desse concurso tem menos de 18 anos. 
(E) Nenhum candidato tem exatamente 18 anos. 
 


