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Ou como macarronada ou como arroz e feijão. Se estou com 
muita fome, então como arroz e feijão. Se não estou com muita 
fome, então como saladas. Hoje, na hora do almoço, não comi 
saladas.  
 
A partir dessas informações, pode-se concluir corretamente, que 
hoje, na hora do almoço, 
a não estava com muita fome. 
b não comi arroz e feijão. 
c comi saladas no jantar. 
d comi arroz e feijão. 
e comi macarronada 
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Ou como macarronada ou como arroz e feijão.  
 
Se estou com muita fome, então como arroz e feijão.  
 
Se não estou com muita fome, então como saladas. 
 
Hoje, na hora do almoço, não comi saladas.  
 
a não estava com muita fome. 
b não comi arroz e feijão. 
c comi saladas no jantar. 
d comi arroz e feijão. 
e comi macarronada 

 



RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

Prof. Renato Oliveira 

CESPE - 2013 – SEGER-ES – Analista Executivo - Direito 
Q305259 - (questão nº 2) 



RACIOCÍNIO LÓGICO 

Se andar rápido fizesse bem, coelhos não morreriam cedo. 
Logo, andar rápido não faz bem. 
Assinale a opção em que é apresentada a premissa que deve ser 
incluída no argumento acima para que ele seja válido. 
a Coelhos andam rápido. 
b Andar rápido faz bem e coelhos não morrem cedo. 
c Se coelhos morressem cedo, andar rápido não faria bem. 
d Andar rápido faz bem. 
e Coelhos morrem cedo.  
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Se andar rápido fizesse bem, coelhos não morreriam cedo. 
 
 
 
Logo, andar rápido não faz bem. 
 
 
a Coelhos andam rápido. 
b Andar rápido faz bem e coelhos não morrem cedo. 
c Se coelhos morressem cedo, andar rápido não faria bem. 
d Andar rápido faz bem. 
e Coelhos morrem cedo.  
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As seguintes premissas referem-se a uma argumentação 
hipotética: 
• Se Paulo é inocente, então João ou Jair é culpado. 
• Se João é culpado, então Jair é inocente. 
• Se Jair é culpado, então, no depoimento de José e no de Maria, 
todas as afirmações de José eram verdadeiras e todas as 
afirmações de Maria eram falsas. 
Com referência a essas premissas, julgue o próximo item. 
 
Se Jair é culpado, é correto inferir que João é inocente. 

( ) Certo   ( ) Errado 
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• Se João é culpado, então Jair é inocente. 
 
 
 
Com referência a essas premissas, julgue o próximo item. 
 
Se Jair é culpado, é correto inferir que João é inocente. 

( ) Certo   ( ) Errado 
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As seguintes premissas referem-se a uma argumentação 
hipotética: 
• Se Paulo é inocente, então João ou Jair é culpado. 
• Se João é culpado, então Jair é inocente. 
• Se Jair é culpado, então, no depoimento de José e no de Maria, 
todas as afirmações de José eram verdadeiras e todas as 
afirmações de Maria eram falsas. 
Com referência a essas premissas, julgue o próximo item. 
Se Maria, em seu depoimento, disse que Paulo é inocente, e se 
Paulo for de fato inocente, então é correto afirmar que Jair é 
culpado. 

( ) Certo   ( ) Errado 
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• Se Jair é culpado, então, no depoimento de José e no de Maria, 
todas as afirmações de José eram verdadeiras e todas as 
afirmações de Maria eram falsas. 
 
Com referência a essas premissas, julgue o próximo item. 
Se Maria, em seu depoimento, disse que Paulo é inocente, e se 
Paulo for de fato inocente, então é correto afirmar que Jair é 
culpado. 

( ) Certo   ( ) Errado 
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Alice irá ao País das Maravilhas quando imaginar ou perder o 
medo.Se Alice perder o medo. 
a Alice não irá ao País das Maravilhas, pois não vai imaginar.  
b Alice irá ao País das Maravilhas.  
c Alice vai necessariamente imaginar.  
d Alice não irá, também, imaginar. 
e Alice não vai imaginar. 
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Alice irá ao País das Maravilhas quando imaginar ou perder o 
medo.Se Alice perder o medo. 
 
 
 
 
 
 
a Alice não irá ao País das Maravilhas, pois não vai imaginar.  
b Alice irá ao País das Maravilhas.  
c Alice vai necessariamente imaginar.  
d Alice não irá, também, imaginar. 
e Alice não vai imaginar. 


