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INTRODUÇÃO AO CÁLCULO DE PREDICADOS 

Motivação 

O argumento a seguir é válido? 

Premissas: 

Todo homem é mortal. 

Wagner é homem. 

Conclusão: 

Wagner é mortal. 

1. Predicados 

Usaremos letras minúsculas do alfabeto latino para representar indivíduos (objetos, em 

geral) e letras maiúsculas para representar predicados ou relações. 

Ex.1 “Branco é vascaíno”. 

b: Branco 

V: é vascaíno 

Representação: V(b) 

Ex.2 “Branco é vascaíno e carioca”. 

C: é carioca 

Representação: V(b) ˄ C(b) 

Ex.3 “Lucas é irmão de Luma” 

c: Lucas 

m: Luma 

I: é irmão de 

Representação: I(c,m) 

Ex.4 “Se Branco é carioca, então Branco é brasileiro”. 

B: é brasileiro 

Representação: C(b) → B(b) 

2. Quantificadores 

2.1 Quantificador Universal: “todo”, “qualquer”, “cada”, ... 

Representação:   

 

2.2 Quantificados Existencial: “existe”, “algum”, “alguns”, “existe pelo menos um”, ... 

Representação:  

 

Ex.5 “Todo carioca é brasileiro” 

Representação: ( x) (C(x) → B(x)) 

Ex.6 “Alguém é vascaíno” 

Representação: (x) (V(x)) 
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Ex.7 “Todo vascaíno é feliz” 

F: é feliz 

Representação: ( x) (V(x) → F(x)) 

Ex.8 “Para cada número inteiro x, existe um número inteiro y tal que x + y = 0”. 

Representação: ( x) (y) (x + y = 0)  (verdadeira ou falsa???) 

Ex.9 “Existe um número inteiro y tal que, para qualquer número inteiro x, x + y = 0”. 

Representação: (y) ( x) (x + y = 0)  (verdadeira ou falsa???) 

 

2.3 Negação  

A negação de (x) (P(x)) é (x) (~P(x)). 

A negação de (x) (P(x)) é (x) (~P(x)). 

Ex.10 A negação de “Todo vascaíno é feliz” é “Existe (pelo menos) um vascaíno 

que não é feliz”. 

Ex.11 A negação de “Algumas aves têm escamas” é “Todas as aves não têm 

escamas”. 
3. Lógica e Conjuntos 

3.1 Interseção:  BxAxxBA   

3.2 União:  BxAxxBA   

3.3 Inclusão:  BxAxxBA   

3.4 Negação:  AxxAC )(  

4. Exercícios 

1) (FGV-TJ/AM-2013) José afirmou: “Todos os jogadores de futebol que não são ricos 

jogam no Brasil ou jogam mal”. Assinale a alternativa que indica a sentença que 

representa a negação do que José afirmou. 

a) Nenhum jogador de futebol que não é rico joga no Brasil ou joga mal. 

b) Todos os jogadores de futebol que não são ricos não jogam no Brasil e não jogam 

mal. 

c) Algum jogador de futebol que não é rico não joga no Brasil e não joga mal. 

d) Algum jogador de futebol é rico mas joga no Brasil ou joga mal. 

e) Nenhum jogador de futebol que é rico joga no Brasil ou joga mal. 

2) (Banco do Brasil-2011) Um jornal publicou a seguinte manchete: “Toda Agência do 

Banco do Brasil tem déficit de funcionários”. Diante de tal inverdade, o jornal se viu 

obrigado a retratar-se, publicando uma negação de tal manchete. Das sentenças 

seguintes, aquela que expressaria de maneira correta a negação da manchete 

publicada é: 

a) Qualquer agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionários. 

b) Nenhuma agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. 

c) Alguma Agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionários. 

d) Existem Agências com déficit de funcionários que não pertencem ao Banco do 

Brasil. 

e) O quadro de funcionários do Banco do Brasil está completo. 
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3) (ANPAD/2007)  Todo ladrão é desonesto. Alguns ladrões são punidos. É correto 

concluir que 

a) alguns punidos são desonestos. 

b) nenhum ladrão é desonesto. 

c) nenhum punido é ladrão. 

d) todo ladrão é punido. 

e) todo punido é ladrão. 

4) Nenhum herói é covarde. Alguns soldados são covardes. É correto concluir que: 

a) Alguns heróis são soldados. 

b) Alguns soldados não são heróis. 

c) Nenhum herói é soldado. 

d) Alguns soldados são heróis. 

e) Nenhum soldado é herói. 

5) (ANPAD – 2004) Se “Alguns profissionais são administradores” e “Todos os 

administradores são pessoas competentes”, então, necessariamente, pode-se inferir 

que 

a) Algum profissional é uma pessoa competente. 

b) Toda pessoa competente é administradora. 

c) Todo administrador é profissional. 

d) Nenhuma pessoa competente é profissional. 

e) Nenhum profissional não é competente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


