Questões para Desafio blog Alfa Concursos

Proposições e Argumentos
Considerando que as proposições lógicas sejam
representadas por letras maiúsculas, julgue os
próximos itens, relativos a lógica proposicional e de
argumentação.
1. A sentença “A justiça e a lei nem sempre andam
pelos mesmos caminhos” pode ser representada
simbolicamente por
, em que as proposições P e
Q são convenientemente escolhidas.

2. Se P e Q forem, respectivamente, as proposições “A
população aprende a votar” e “Haverá novos atos de
corrupção”, então a proposição R estará
corretamente assim simbolizada:

Acerca da proposição R: “A população aprende a votar
ou haverá novos atos de corrupção”, julgue o item
seguinte.
Com base nessa situação, julgue os itens seguintes.
3. A especificação E pode ser simbolicamente
representada por A↔[B∨C], em que A, B e C sejam
proposições adequadas e os símbolos ↔ e ∨
representem, respectivamente, a bicondicional e a
disjunção.

Considerando essa situação, julgue os itens seguintes,
acerca de proposições lógicas.
4. A premissa P2 pode ser corretamente representada
por RvQ.
Julgue os itens a seguir tendo como base a seguinte
proposição P: “Se eu for barrado pela lei da ficha
limpa, não poderei ser candidato nessas eleições, e
se eu não registrar minha candidatura dentro do
prazo, não concorrerei a nenhum cargo nessas
eleições”.
5. Simbolicamente, a proposição P pode ser expressa
na
forma
em
que p, q,
r e s são
proposições
convenientes
e
os
símbolos
representam, respectivamente, os
conectivos lógicos “se ..., então” e “e”.

Considerando as informações apresentadas, julgue os
itens que se seguem.
6.
A premissa P1 pode
ser
simbolicamente
representada por A↔[B∧C], em que A, B e C sejam
proposições adequadamente escolhidas e os símbolos
↔ e ∧ representem, respectivamente, a
bicondicional e a conjunção.
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