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Equivalências  

Principais representações do “Se..., então” 
 
1ª) A IMPLICA EM B = A  B 
 
2ª) A é condição suficiente para B = A → B 
 
3ª) B é condição necessária para A = A → B 
 
 



Equivalências  

Principais representações do “se e somente se” 
 
1ª) A é condição necessária e suficiente para B = A ↔ B 
 
2ª) A ↔ B = (A → B)  (B → A) 
 
 
 



Equivalências  

1) Considere que: “se o dia está bonito, então não chove”. Desse 
modo: 
a) não chover é condição necessária para o dia estar bonito. 
b) não chover é condição suficiente para o dia estar bonito. 
c) chover é condição necessária para o dia estar bonito. 
d) o dia estar bonito é condição necessária e suficiente para 
chover. 
e) chover é condição necessária para o dia não estar bonito. 
 



Equivalências  

2) A proposição “Se as reservas internacionais em moeda forte 
aumentam, então o país fica protegido de ataques especulativos” 
pode também ser corretamente expressa por “O país ficar 
protegido de ataques especulativos é condição necessária para 
que as reservas internacionais aumentem”.  
 
 



Equivalências  

3) Se você se esforçar, então irá vencer. Assim sendo: 
a) seu esforço é condição suficiente para vencer; 
b) seu esforço é condição necessária para vencer; 
c) se você não se esforçar, então não irá vencer; 
d) você vencerá só se se esforçar; 
e) mesmo que se esforce, você não vencerá. 
 



Equivalências  

4) Sejam as proposições: 
p: atuação compradora de dólares por parte do Banco Central; 
q: fazer frente ao fluxo positivo. 
Se p implica em q, então 
(A) a atuação compradora de dólares por parte do Banco Central é condição 
necessária para fazer frente ao fluxo positivo. 
(B) fazer frente ao fluxo positivo é condição suficiente para a atuação 
compradora de dólares por parte do Banco Central. 
(C) a atuação compradora de dólares por parte do Banco Central é condição 
suficiente para fazer frente ao fluxo positivo. 
(D) fazer frente ao fluxo positivo é condição necessária e suficiente para a 
atuação compradora de dólares por parte do Banco Central. 
(E) a atuação compradora de dólares por parte do Banco Central não é 
condição suficiente e nem necessária para fazer frente ao fluxo positivo. 
 



Equivalências  

5) Se Ana é magra então amanhã será dia de eleição, logo, 
podemos afirmar com certeza que Ana ser magra é condição 
suficiente para amanhã ser um dia de eleição e amanhã ser um 
dia de eleição é condição necessária para Ana ser magra.  



Equivalências  

6) Se Elaine não ensaia, Elisa não estuda. Logo, 
a) Elaine não ensaiar é condição necessária para Elisa não 
estudar. 
b) Elaine ensaiar é condição suficiente para Elisa estudar. 
c) Elaine não ensaiar é condição necessária para Elisa não 
estudar. 
d) Elaine não ensaiar é condição suficiente para Elisa estudar. 
e) Elaine ensaiar é condição necessária para Elisa estudar. 
 


