
Grupo I 
(12x05=60 pontos) 

1. As proposições em que a relação entre o sujeito e o 
predicado é disjuntiva (exclusiva), são: 
A. Negativas; 
B. Falsas; 
C. Afirmativas; 
D. Declarativas. 

2. A Lógica informal é a: 
A. Disciplina da Lógica que não se preocupa com o 

contexto da argumentação, mas com a forma 
lógica e as condições de validade dos 
argumentos. 

B. Disciplina da Lógica que se preocupa com o 
contexto da argumentação, e com a forma lógica 
e as condições de validade dos argumentos. 

C. Disciplina da Lógica que estuda a argumentação 
enquanto interação entre sujeitos (entre orador e 
auditório) e tem como principal preocupação a 
validade dedutiva. 

D. Disciplina da Lógica que estuda a argumentação 
enquanto interação entre sujeitos (entre orador e 
auditório). 

3. "Nenhum soldado é pacifista".   
 Das seguintes alternativas identifique a que 

descreve corretamente as propriedades lógicas 
desta proposição: 

A. Proposição do tipo E. Tem o sujeito e o 
predicado distribuídos. 

B. Proposição do tipo A. Tem o sujeito e o 
predicado distribuídos. 

C. Proposição do tipo E. Só tem o sujeito 
distribuído. 

D. Proposição do tipo A. Tem o sujeito 
distribuído. 

4. A forma lógica de um argumento: 
A. É a estrutura daquilo que é afirmado (forma) e  

não o que é afirmado (conteúdo); 
B. É o fundamento do valor de verdade do  

argumento; 
C. É a estrutura daquilo que é afirmado (conteúdo) e  

não o que é afirmado (forma); 
D. É o que garante o valor de verdade das  

proposições do argumento. 

5. Das seguintes alternativas, escolha a melhor definição 
de argumento: 

A. "Raciocínio indutivo destinado a provar ou a 
refutar determinada tese; Raciocínio de que se tira 
uma consequência evidente."  
B. "Proposição destinada a provar ou a refutar 
determinada tese; proposição em que se tira uma 
consequência." 
C. “Raciocínio destinado a provar ou a refutar 
determinada tese; Raciocínio em que se tira uma 
consequência". 
D. "Raciocínio destinado a provar ou a refutar 
determinada premissa; Raciocínio de que se tira uma 
consequência.” 

6. ”Alguns espiritualistas são cristãos?" 
   Este enunciado é uma proposição do tipo I? 

A. Sim, porque é uma proposição particular 
afirmativa. 

B. Não. 
C. Não, porque é uma proposição do tipo A.. 
D. Sim, porque tem como sujeito 'espiritualistas' e 

como predicado ‘cristãos'. 

7. Numa proposição, o predicado está distribuído sempre 
que: 

A. se trate de uma proposição particular; 
B. se trate de uma proposição negativa; 
C. se trate de uma proposição particular e negativa; 
D. se trate de uma proposição universal. 

8. As proposições em que a relação entre o sujeito e o 
predicado é afirmada ou negada sem condições ou 
restrições, são: 
A. Categóricas. 
B. Verdadeiras. 
C. Declarativas. 
D. Universais.

9. "Todos homens são racionais 
     João é homem 
     Logo, João é racional" 
   Este é um argumento: 

A. Dedutivo, porque tem pelo menos uma premissa 
particular. 

B. Indutivo, porque vai do universal para o  particular. 
C. Dedutivo, porque tem pelo menos uma premissa 

universal. 
D. Indutivo, porque vai do particular para o universal. 

10."Todos os argumentos sólidos são cogentes". 
      Esta proposição é: 

A. válida, porque os argumentos são sólidos se forem 
cogentes. 

B. falsa, porque os argumentos têm que ser sólidos 
para serem cogentes, mas para além disso, só são 
cogentes se tiverem premissas mais plausíveis do 
que a conclusão. 

C. verdadeira, porque os argumentos têm que ser 
sólidos para serem cogentes, mas para além disso, 
só são cogentes se tiverem premissas mais 
plausíveis do que a conclusão. 

D. falsa, porque os argumentos para serem cogentes só 
precisam de ser válidos. 

11. Das seguintes alternativas, escolha a que se refere de 
forma adequada à validade dedutiva: 

A. Todo e qualquer argumento é válido se tiver as 
premissas e a conclusão verdadeiras. 

B. Os argumentos dedutivos são válidos se tiverem as 
premissas e a conclusão verdadeiras. 

C. Nos argumentos dedutivos válidos se uma das 
premissas for falsa a conclusão tem que ser falsa. 

D. Nos argumentos dedutivos válidos, se as 
premissas forem verdadeiras a conclusão não 
pode ser falsa. 

12."Todos os homens são racionais? 
    Todos os europeus são homens? 
    Logo, Todos os europeus são racionais?" 
Este argumento é válido? 

A. Sim, porque a conclusão se segue das premissas. 
B. Não, porque está mal estruturado.  
C. Não. De facto, nem se trata de um argumento. 
D. Sim, porque as premissas são verdadeiras e a 

conclusão é verdadeira. 
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Grupo II 

II.1. Decida da verdade ou falsidade das seguintes asserções: 

1.1.  A seguinte proposição tem o sujeito distribuído: ‘Todos os cristãos 
são seguidores de Jesus Cristo’. 

1.2.  A validade é uma propriedade dos argumentos, não das 
proposições. 

1.3.  A verdade de uma proposição não depende exclusivamente da 
sua estrutura formal. 

1.4.  Todas as proposições universais têm o predicado distribuído. 
1.5.  As proposições do tipo I não têm o sujeito e o predicado 

distribuídos. 
(5x03=15 pontos) 

II.2. Classifique os seguintes conceitos quanto à sua 
extensão: 

2.1. Certos manuais. 
2.2. Muitos animais. 
2.3. Quase todas as casas.  
2.4. Esta jovem. 
2.5. Todos os detetives. 

 (5x02=10 pontos)   

II.3. Reduza os seguintes enunciados à forma normal 
predicativa (forma canónica proposicional), indicando 
o tipo de proposição resultante bem como o(s) 
termo(s) que está(ão) distribuído(s)em cada caso: 

3.1. ‘Qualquer orangotango é animal’. 
3.2. ‘Não há deuses humanos’. 
3.3. ‘Muitas livrarias não têm clientes’. 

 {[(3x02=06)+(3x02=06)+(3x02=06)]=18 pontos} 

II.4. Decida da validade das seguintes definições (deve 
justificar de acordo com as regras da definição e o(s) 
princípio(s) aplicável(eis)): 

4.1. O Homem é um animal racional.  
4.2. Deus é o ser supremo.  
4.3. Um regulamento interno é um conjunto de regras. 

(05x3=15) 

II.5. Ordene por ordem crescente de extensão as seguintes séries de conceitos: 
1.1. João; Ser; Ser humano; Português; Primata; Português nascido no século 

XX. 
1.2. Saber racional; Filosofia; Filosofia de Descartes; Saber; Filosofia do século 

XVII. 
[2(5x01)=10 pontos] 

II.6. ”O João está a mentir e a dizer a verdade, porque quer evitar ser 
condenado”. 

      Este enunciado é um argumento válido? Justifique com base nos princípios 
lógicos da razão.                                                                            (12 pontos) 

Grupo III 

Texto 1 
“Somente através da razão o ser humano consegue organizar a realidade na qual 
ele vive, fazendo com que esta se transforme em algo compreensível e capaz de 
ser organizado. Portanto, através da razão o ser humano maximiza a sua 
capacidade de organização e ordenamento das coisas de acordo com as suas 
próprias capacidades de serem organizadas e ordenadas, contudo, ainda sendo 
compreensíveis nelas mesmas e por elas mesmas, isto significa que as próprias 
coisas as quais organizamos já são racionais”. Arlindo Nascimento Rocha, http://
www.publikador.com 

III.1. Justifique as afirmações do texto relacionando os conceitos de razão e de 
sentido.                                                                                                        (30 pontos) 

Texto 2 
“A felicidade, mais do que um desejo, uma motivação, como limitadamente a 
explica a psicologia, é um valor racional, uma aspiração ideal, sentimento e 
racionalidade complexos, cruzamento de inúmeros estímulos, emoções, desejos, 
necessidades, atravessando simultaneamente todos os conceitos da psicologia e 
desta transbordando para a filosofia, único estudo que possui a cultura do passado 
e a visão geral para a definir como conceito central da ética. Neste sentido, para 
além dos estudos feitos pela psicologia (inquéritos circunstanciais sobre o que um 
número limitado de indivíduos, focalizados num tempo e num espaço particulares, 
pensa ser a felicidade), a felicidade estabelece o sentido último unificante de todos 
os estudos de psicologia, a todos enlaçando de um modo substancial, isto é, 
filosófico.” Miguel Real, Nova teoria da felicidade, p.27. 

III.2 Tendo em conta o texto e as características da filosofia, justifique porque é que 
a felicidade é um problema filosófico.                                                           (30 pontos)  


