
  

Teoria do silogismo EXERCÍCIOS(II)



  

1.1. Redução do argumento à forma normal silogística. 

Todas as  preguiças são seres que vivem dependurados nas árvores
Alguns estudantes são preguiçosos                  
∴Todos os estudantes são seres que vivem dependurados nas árvores



  

1.2. Figura e modo do silogismo. 

Todas as preguiças são seres que vivem dependurados nas árvores
Alguns estudantes são preguiçosos                  
∴Todos os estudantes são seres que vivem dependurados nas árvores

Aparentemente, trata-se de um silogismo da 1ª figura;
Modo: AIA.

Porquê, “aparentemente”?
Porque este argumento não tem termo médio: “Preguiças” e “preguiçosos” 
são termos diferentes.



  

1.3. Este silogismo é válido? 

Todas as preguiças são seres que vivem dependurados nas árvores
Alguns estudantes são preguiçosos                  
∴Todos os estudantes são seres que vivem dependurados nas árvores

Não. Porque:
O silogismo não tem 3 termos e só 3 termos. O silogismo tem 4 termos: a) 
Termo menor: 'estudantes'; b) Termo maior: 'Seres que vivem 
dependurados nas árvores; c) 'Preguiças' (animal); 'Preguiçosos' (='Seres 
que têm preguiça').
O termo menor está distribuído na conclusão (Tipo A/ tem o sujeito 
distribuído), mas não o está na premissa menor (Tipo I/ não tem nenhum 
termo distribuído.
A conclusão não segue a parte mais fraca – a premissa menor é particular, 
pelo que a conclusão não pode ser universal.



  

2.1. Redução do argumento à forma normal silogística.

Alguns homens são trabalhadores
Alguns trabalhadores [são seres que] ganham bem
∴Alguns seres que ganham bem são homens



  

2.2. Figura e modo do silogismo.

Alguns homens são trabalhadores
Alguns trabalhadores [são seres que] ganham bem
∴Alguns seres que ganham bem são homens

Figura: 4ª:
Modo: III.



  

2.3. Este silogismo é válido? 

Alguns homens são trabalhadores
Alguns trabalhadores [são seres que] ganham bem
∴Alguns seres que ganham bem são homens

Não. Porque:
O termo médio não está distribuído pelo menos uma vez;
Ambas as premissas são particulares, pelo que não se pode seguir 
conclusão.



  

3.1. Redução do argumento à forma normal silogística.

Todos os homens devem trabalhar
Algumas mulheres trabalham       .
∴Algumas mulheres são homens



  

3.2. Figura e modo do silogismo.

Todos os homens devem trabalhar
Algumas mulheres trabalham       .
∴Algumas mulheres são homens

Figura: 2ª;
Modo: AII.



  

3.3. Este silogismo é válido? 

Todos os homens devem trabalhar
Algumas mulheres trabalham       .
∴Algumas mulheres são homens

Não, porque o termo médio não está distribuído pelo menos uma vez 
(é predicado de duas proposições afirmativas que não têm o predicadio 
distribuído).



  

4.1. Redução do argumento à forma normal silogística.

Alguns vertebrados têm cérebro muito desenvolvido
Todos os homens com cérebro muito desenvolvido são seres inteligentes
∴Alguns seres inteligentes são vertebrados



  

4.2. Figura e modo do silogismo.

Alguns vertebrados são seres com cérebro muito desenvolvido
Todos os homens com cérebro muito desenvolvido são seres inteligentes
∴Alguns seres inteligentes são vertebrados

Aparentemente, trata-se de um silogismo da 4ª figura;
Modo: IAI.

Porquê, “aparentemente”?
Porque este argumento não tem termo médio: “Seres com cérebro 
muito desenvolvido” e “homens com cérebro muito desenvolvido” são 
termos diferentes.



  

4.3. Este silogismo é válido? 

Alguns vertebrados são seres com cérebro muito desenvolvido
Todos os homens com cérebro muito desenvolvido são seres inteligentes
∴Alguns seres inteligentes são vertebrados

Não. Porque:
O silogismo não tem 3 termos e só 3 termos. O silogismo tem 4 termos: 
a) Termo menor: 'Seres inteligentes'; b) Termo maior: 'Vertebrados; c) 
'Seres com cérebro muito desenvolvido'; 'Homens com cérebro muito 
desenvolvido'.



  

6.1. Redução do argumento à forma normal silogística.

Alguns animais são lagartos
Todos os lagartos são répteis
∴Alguns animais são répteis



  

6.2. Figura e modo do silogismo.

Todos os lagartos são répteis
Alguns animais são lagartos
∴Alguns animais são répteis

Figura: 1ª;
Modo:AII.



  

6.3. Este silogismo é válido? 

Todos os lagartos são répteis
Alguns animais são lagartos
∴Alguns animais são répteis

Sim.
O silogismo tem 3 termos e só 3 termos (Termo menor: 
'Animais'; Termo maior: 'Répteis'; Termo médio: 'Lagartos'.
Nenhum termo está distribuído na conclusão (Tipo I/ não tem 
nenhum termo distribuído); O termo médio está distribuído na 
premissa maior (é sujeito de uma proposição do tipo A);
A conclusão segue a parte mais fraca: a premissa menor é 
particular e a conclusão é particular;
Ambas as premissas são afirmativas.



  

7.1. Redução do argumento à forma normal silogística.

Todos os elefantes são ruminantes
Todos os elefantes são herbívoros
∴Todos os herbívoros são ruminantes



  

7.2. Figura e modo do silogismo.

● Todos os elefantes são ruminantes
Todos os elefantes são herbívoros
∴Todos os herbívoros são ruminantes

Figura: 3ª;
Modo:AAA.



  

7.3. Este silogismo é válido? 

Todos os elefantes são ruminantes
Todos os elefantes são herbívoros
∴Todos os herbívoros são ruminantes

Figura: 3ª;     Modo:AAA.

Não.
O termo menor ('herbívoros') está distribuído na conclusão 
(esta sendo uma proposição do tipo A, tem o sujeito 
distribuído), mas não o está na premissa menor, onde ocorre 
como predicado de uma proposição do tipo A.



  

8.1. Redução do argumento à forma normal silogística.

Todas as ações benéficas são altruístas
Algumas ações espontâneas são ações benéficas
∴Algumas ações espontâneas são altruístas



  

8.2. Figura e modo do silogismo.

Todas as ações benéficas são altruístas
Algumas ações espontâneas são ações benéficas
∴Algumas ações espontâneas são altruístas

Figura: 1ª;
Modo:AII.



  

8.3. Este silogismo é válido? 

Todas as ações benéficas são altruístas
Algumas ações espontâneas são ações benéficas
∴Algumas ações espontâneas são altruístas

Figura: 1ª. Modo:AII.

Sim. O silogismo tem 3 termos e só 3 termos; o termo médio 
está distribuído na premissa maior (onde é sujeito de uma 
proposição do tipo A); Não há nenhum termo distribuído na 
conclusão (porque é do tipo I); A conclusão segue a parte 
mais fraca: a premissa menor é particular e a conclusão é 
particular; ambas as premissas são afirmativas e uma das 
permissas (a premissa maior) é universal.



  

9.1. Redução do argumento à forma normal silogística.

Nenhum sonho é uma sucessão lógica de imagens
Todos os sonhos são miragens
∴Nenhuma miragem é uma sucessão lógica de imagens



  

9.2. Figura e modo do silogismo.

Nenhum sonho é uma sucessão lógica de imagens
Todos os sonhos são miragens
∴Nenhuma miragem é uma sucessão lógica de imagens

Figura: 3ª;
Modo:EAE.



  

9.3. Este silogismo é válido? 

Nenhum sonho é uma sucessão lógica de imagens
Todos os sonhos são miragens
∴Nenhuma miragem é uma sucessão lógica de imagens

Figura: 3ª; Modo:EAE.

Não. 
O terno menor está distribuído na conclusão (tipo E – tem os 
2 termos distribuídos), mas não está distribuído na premissa 
menor, porque aí ocorre como predicado de uma proposição 
do tipo A.



  

10.1. Redução do argumento à forma normal silogística.

Alguns líderes das grandes potências podem ter falta de 
sensibilidade moral
Todas as pessoas que defendem de armas nucleares têm falta de 
sensibilidade moral
∴Algumas pessoas que defendem o uso de armas nucleares 
podem ser líderes das grandes potências



  

10.2. Figura e modo do silogismo.

Alguns líderes das grandes potências podem ter falta de 
sensibilidade moral
Todas as pessoas que defendem de armas nucleares têm 
falta de sensibilidade moral
∴Algumas pessoas que defendem o uso de armas 
nucleares podem ser líderes das grandes potências

Figura: 2ª;
Modo:IAI.



  

10.3. Este silogismo é válido? 

Não, porque o termo médio não está distribuído em nenhuma 
das premissas, uma vez que estas são ambas afirmativas, 
não tendo o predicado distribuído
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