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Escola Secundária/3 Camilo Castelo Branco

Ficha de consolidação de conhecimentos

1. Disponha por ordem crescente de compreensão:

urbanização, quarto, casa, apartamento. Urbanizaçâa; Casa;Âpartament*; Quarta

jornal, publicação, diário, Público. Fublicaçáo; Diário; Jarnal: Fublico

2. Disponha por ordem crescente de extensão:

meio de transporte, veículo, bicicleta, veículo sem motor. Bicicleta; Veículo sern
de tr*nsporte

v 
filósofo, alemáo, homem, Kant. Kant; alemâo; Filósofç; Homem

3. Organize cada um dos grupos de conceitos por ordem decrescente de extensão:

3.1. Animal, felino, lince e mamífero. Animal; l\damffero; Felir:a: Lince

3.2. Orquídea, flor, ser vivo e vegetal. Ser vivo, Vegetal; Fl*r; Srquídea

motor; Veículo; Mleio

4. Apresente os seguintes juízos na forma padrão do juízo categórico, ou seja, na forma Quantificador +
sujeito + copula + predicado.

a. Os lngleses falam inglês. ïodos os ingleses são seres que falam inglês

' b. Uns ingleses falam chinês. Algurns ingleses sáo seres que falam chinês

c. Não há sapo que fuja. ïados o$ sapos são seres que fogem

d. Uns sapos fugiram. Algur:s sãpos sáo seres qr:e fuçiram

5. Classifique, quanto à quantidade e à qualidade, as proposições seguintes:

a. Os carvalhos são árvores. UniversalAfirmative

b. Diana é irmã de David. UnivçrsalAfirrnatÌva

c, Não há insecto algum que seja vertebrado. Universal Afirmativa

d. A guerra é terrível. UniversalAfirmatÍva

e. Bastantes homens são incultos. Particular Afirmativa



6' lndique o tipo de proposições seguintes e classifique-as quanto à quantidade e à qualidade.

7. Distribua os termos nas proposições.

Tipo de
Proposicões

Quantidade Qualidade

1. Nenhum filósofo é milionário Ë UnÍversel Negati'ra

z. r eues os taunos sao apatxonados. â Universal Af!rmativa

o. É\tguns Truros nao sao comesttveis. FartÍcular * Negatíva

4. Alguns textos são difíceis Oe cornpreenOen Fartlcular Afirmativa

5. Nenhuma crianÇ é antipática tr
Universai Neaativa

6. Algumas frases não são es@ o Parti*ular ldegativa

7. Todos os condutores conh@
L.,iniversal Afirmativao. /ìtguÍìs ilvros sao enÍaqonnos.

Farticr;lar Âfirmetivav. reua a tmpruqencta e reprovavel.

Universai Âfirmatìva

Tipo de
ProposÍcões

Sujeito Predicado

1. Nenhum filósofo é milionário Ë üistribuída üi*tribçída

z. Iu(Jes us taunos sao apaxonados. Á ilistribuída Í*ã*
distribuídço. 

^\tguils rruros nao sao comgstlvgls.

4. Alquns textos são difíceis rJe eomnrponr{ar

ra Nãa
distribuíds

üistribuíd*

Não
distribr"iída

Írlãa
dietribLridc

5. Nenhuma crianca é antináÍie:
r Distrihuíd* Distribuíd*

rgunr.ís nases nao sao estuoaoas em Logica. r\ Nãa
distribuído

DÍstribuído

r uuus os conoutores conhecem as regras de trânsito. Á Distribuíd* Írlãa
distribuído

o. /'ìtguÍrs tÍvros sao enraoonnos. Não
distribuído

Não
distribuídcv. rt.lua a tínpruqenqa e reprovavel. Distribuídc Não
distribuídc



L Da lista de enunciados a seguir apresentada, indique os verdadeiros (V) e os falsos (F).

1.Um argumento cuja forma está de acordo com as regras lógicas é um
aroumento válido.

V

2. O conteúdo de um argumento é o significado das premissas e da
conclusão.

\/

3. Um argumento que não apresente coerência interna é um raciocínio
falso.

F

4. "As aves resoiram por quelras" é uma proposicão inválida. F

5. Um arqumento só é válido se as premissas forem verdadeiras. F

6. A forma de um argumento é a relação estabelecida entre premissas e
conclusão.

V

7. A validade de um argumento não é garantida pela verdade da
conclusão.

v

8. Um raciocínio inválido não oode ter premissas verdadeiras. F

9. Um raciocínio inválido é aquele em que as premissas e a conclusão
são falsas.

F

10. Verdade e validade são conceitos que se implicam. \l




