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• O trabalho é individual, você poderá responder em qualquer ordem, só indique  qual questão esta respondendo  

• Valor 3,0 pontos.  

 

 
 

Questão 01 

1) Todos os marinheiros são republicanos. Assim 
sendo: 

a) O conjunto dos marinheiros contém o conjunto 
dos republicanos; 
b) O conjunto dos republicanos contém o conjunto 
dos marinheiros; 
c) Todos os republicanos são marinheiros; 
d) Algum marinheiro não é republicano. 

Questão 02 

 Elabore a tabela verdade para as proposições abaixo: 

~(p^(q v ~r)) 

Questão 03 

Elabore a tabela verdade para a sentença abaixo: 

p q 
r 

r^(p —> q) 
 

~r v (p v q) 

 

Questão 04 

Quantas linhas terá uma tabela verdade com as 

proposições a, b, c, d, e  e? 

Questão 05 

Elabore a tabela verdade para a sentença abaixo:  

(p ∧ ~q) → ( q V ~r) 

Questão 06 

Construa a tabela verdade para a sentença abaixo (p ∨ 

(~p ∨ q)) ∧ ~(q ∧ ~r) 

Questão 07 

Considere verdadeiras as proposições: 

Se José prefere assistir a séries de televisão, então 
Roberto assiste a filmes no cinema. 

Carlos não assiste ao futebol. 

Se Lucas assiste a novelas, então Carlos assiste ao 
futebol. 

Roberto assiste a filmes no cinema ou Lucas assiste 
a novelas. 

A partir dessas proposições, pode-se afirmar 

corretamente que 

a) Roberto não assiste a filmes no cinema ou José 

não prefere assistir a séries de televisão.                b) 

Lucas não assiste a novelas e Carlos assiste ao 

futebol.                                                                                         

c) José prefere assistir a séries de televisão e Carlos 

não assiste a futebol.                                                     

d) Lucas não assiste a novelas ou José prefere 

assistir a séries de televisão.                                             

e) Lucas assiste a novelas e Roberto assiste a filmes 

no cinema. 

Questão 08 

Elabore a tabela verdade para a sentença lógica 

abaixo (pvq)→~(p^r)  
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