
RACIOCÍNIO 

LÓGICO 
Equivalências Lógicas e Negação das Proposições. 

Equivalências parte 1. 

 
Prof. Renato Oliveira 



Equivalências 

2ª) “Se...,então” com “ou” 

MACETE 

 

Coloca o “ou”, NEGA, REPETE 

 

Exemplo 

Se faz calor, então viajo. 

2ª} Não faz calor ou viajo  

Principais Equivalências 

1ª) “Se... , então” 

MACETE 

Nega, inverte.   

Exemplo 

Se chove, então bebo. 

 
1ª} Se não bebo, então não chove 



Equivalências 

1) Se Pedro gosta de pimenta, então ele é falante. portanto : 
A) Se Pedro não gosta de pimenta , então ele é falante. 
B) Se Pedro gosta de pimenta , então ele é não falante.. 
C) Se Pedro não é falante , então ele não gosta de pimenta . 
D) Se Pedro não gosta de pimenta , então ele não é falante. 



Equivalências 

2) Duas grandezas x e y são tais que: ''se x = 3, então, y = 7.'' 
Pode-se concluir que: 
A) se x ≠  3, então y ≠  7. 

B) se y = 7, então x = 3. 
C) se y ≠  7, então x ≠  3. 

D) se x = 5, então y = 5. 

E) nenhuma das conclusões anteriores é válida. 



Equivalências 

3) Uma sentença logicamente equivalente a “ Se Ana é bela, 
então Carina é feia” é: 
a) Se Ana não é bela, então Carina não é feia. 
b) Ana é bela ou Carina não é feia. 
c) Se Carina é feia, Ana é bela. 
d) Ana é bela ou Carina é feia. 
e) Se Carina não é feia, então Ana não é bela. 



Equivalências 

4) Considere a seguinte proposição: “Se chove ou neva, então o 
chão fica molhado”. Sendo assim, pode-se afirmar que: 
a) Se o chão está molhado, então choveu ou nevou. 
b) Se o chão está molhado, então choveu e nevou. 
c) Se o chão está seco, então choveu ou nevou. 
d) Se o chão está seco, então não choveu ou não nevou. 
e) Se o chão está seco, então não choveu e não nevou. 



Equivalências 

5) Considere a sentença: "Se tenho saúde então sou feliz". Uma 
sentença logicamente equivalente à sentença dada é: 
a) Se não tenho saúde então não sou feliz 
b) Se sou feliz então tenho saúde 
c) Tenho saúde e não sou feliz 
d) Tenho saúde e sou feliz 
e) Não tenho saúde ou sou feliz 



Equivalências 

6) Uma sentença logicamente equivalente a "Se o porto é bom, 
então a carga é rápida" é: 
a) Se o porto não é bom, então a carga não é rápida 
b) Se a carga é rápida, então o porto é bom 
c) O porto não é bom ou a carga é rápida 
d) O porto é bom e a carga é rápida 
e) O porto é bom e a carga não á rápida 



Equivalências 

7) Uma sentença logicamente equivalente a 
“Se faz sol e eu acordo cedo, então eu vou à praia” é: 
(A) se não faz sol ou eu não acordo cedo então não vou à praia. 
(B) se eu vou à praia então faz sol e eu acordo cedo. 
(C) se não faz sol e eu não acordo cedo então não vou à praia. 
(D) não faz sol ou eu não acordo cedo ou eu vou à praia. 
(E) faz sol e eu acordo cedo, ou eu vou à praia. 



Equivalências 

8)Um renomado economista afirma que “A inflação não baixa ou  
a taxa de juros aumenta”. Do ponto de vista lógico, a afirmação  
do renomado economista equivale a dizer que: 

a) se a inflação baixa, então a taxa de juros não aumenta. 
b) se a taxa de juros aumenta, então a inflação baixa. 
c) se a inflação não baixa, então a taxa de juros aumenta. 
d) se a inflação baixa, então a taxa de juros aumenta. 
e) se a inflação não baixa, então a taxa de juros não aumenta. 



Equivalências 

9) A sentença “Duda é bonita ou Hélio não é magro” é 

logicamente equivalente a: 

(A) se Duda é bonita, então Hélio é magro; 
(B) se Duda é bonita, então Hélio não é magro; 
(C) se Duda não é bonita, então Hélio não é magro; 
(D) se Duda não é bonita, então Hélio é magro; 
(E) se Hélio não é magro, então Duda não é bonita. 



Equivalências 

10) A proposição “Paulo é médico ou Ana não trabalha” 

é logicamente equivalente a: 
a) Se Ana trabalha, então Paulo é médico. 
b) Se Ana trabalha, então Paulo não é médico. 
c) Paulo é médico ou Ana trabalha. 
d) Ana trabalha e Paulo não é médico. 
e) Se Paulo é médico, então Ana trabalha. 



Equivalências 

11) Não gosto de ficar em casa e vou ao cinema todos os dias. 

Do ponto de vista lógico, uma afirmação que corresponde a uma  
negação dessa afirmação é: 
A Não gosto de sair de casa e não vou ao cinema todos os dias.  
B Vou ao cinema todos os dias e gosto de ficar em casa. 
C Não vou ao cinema todos os dias ou não gosto de ficar em  
casa. 
D Se não gosto de ficar em casa, então não vou ao cinema todos 
os dias. 
E Não Gosto de ficar em casa ou não vou ao cinema todos os 
dias. 


