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Definições de Lógica: 

1. A lógica é o estudo das inferências ou argumentos válidos. 

2. A lógica estuda o processo de inferência para demonstrar a validade dos argumentos. 

3. A lógica é a parte mais objectiva da Filosofia. 

4. A lógica é, no seu sentido etimológico, a ciência do logos (razão, discurso, norma, 

fundamento). 

5. A lógica é o estudo das condições de coerência do pensamento e do discurso. 

 

Finalidades e Utilidades da Lógica: 

1. A lógica ensina a pensar, clara, concisa e correctamente; 

2. Ao aprender lógica, estamos a desenvolver a capacidade de raciocinar e argumentar e a 

aumentar a capacidade de avaliação em relação aos argumentos; 

3. Ao aprender lógica, pensarei de um modo mais preciso e cometerei menos erros; 

4. A lógica clarifica e analisa o pensamento e a linguagem; 

5. A lógica assegura o rigor no pensamento; 

6. A lógica garante a correcção formal do raciocínio e a coerência do discurso; 

7. A lógica ajuda a definir conceitos, ordenar noções, detectar erros nos argumentos, etc. 

Assim, a lógica aparece-nos como um instrumento indispensável para aprender a construir 

ou avaliar argumentos válidos. 

 

Instrumentos Lógicos do Pensamento: 

1. Os instrumentos lógicos do pensamento são: O conceito, o juízo e o raciocínio. 

2. Para pensarmos necessitamos destes instrumentos e dos princípios lógicos. 

 

Conceito e Termo – Distinção 

1. Os Conceitos, elementos básicos do nosso pensamento, são representações mentais 

abstractas que designam, na mente, um conjunto ou uma classe de objectos ou de 

seres.   

2. O Conceito resulta de uma construção, não é preexistente. Nessa construção 

ocorrem : a comparação, a distinção, a abstracção e a generalização. 

3. Os Termos são um modo de dizer ou expressar conceitos. 

4. O Conceito dá-nos imediatamente a noção do objecto. 

5. O Termo é a manifestação imediata do conceito e mediata do objecto. 

 

 



 
2 A lógica                                                                                                                                    Autor: Francisco Cubal 

 

Extensão e Compreensão de um Conceito: 

1. A extensão refere-se à quantidade de seres, objectos ou situações a que as 

características do conceito se aplicam. 

2. A compreensão refere-se ao conjunto das características que definem o conceito. 

3. Quanto maior for a compreensão de um conceito, menor é o número de elementos 

a que se aplica. 

 

Juízo e Proposição 

1. O Juízo diz respeito à relação entre um sujeito e um predicado, afirmando ou 

negando que um certo predicado convém ao sujeito. À sua expressão ou enunciado 

linguístico chamamos frase declarativa. 

2. O pensamento expresso na frase declarativa é a Proposição. 

 

Princípios Lógicos: 

1. São pressupostos de todo o pensamento. 

2. Sem eles, nenhuma verdade pode ser concebida. 

3. Temos que lhes obedecer se queremos que o nosso pensamento tenha rigor e 

coerência. 

4. Existem três: Princípio da Identidade (A é A; Uma proposição é equivalente a si 

mesma); Princípio de não Contradição (Uma proposição não pode ser verdadeira e 

falsa ao mesmo tempo); Princípio do Terceiro Excluído (Uma proposição ou é 

verdadeira ou é falsa, não há outra possibilidade). 

 

Verdade e Validade: 

1. A validade não depende da verdade ou da falsidade das proposições que constituem as 

premissas e a conclusão, mas do modo como estão relacionadas. 

2. A validade é a propriedade dos argumentos cuja conclusão decorre das premissas e é 

por elas justificada. 

3. A validade é o valor lógico dos raciocínios ou argumentos. 

4. A verdade não implica validade. 

5. A verdade refere-se ao que é dito nas proposições. As proposições têm, então, dois 

valores de verdade, ou são Verdadeiras ou são Falsas. 

6. Há argumentos válidos com premissas e conclusão falsa. 

7. A validade garante a verdade da conclusão inferida de premissas verdadeiras. 

8. Se começar com verdades e raciocinar validamente aquilo a que chegar será verdade. 
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Quadrado lógico: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercícios (Autor: Francisco Cubal. Baseado em manuais escolares do 11º ano) 

1. Tendo em conta a conclusão de um argumento Y, “Logo, Nem tudo o que brilha é 

ouro” (Nota: Esta conclusão detém valor de verdade): 

1.1. Formule a conclusão (a negrito) na forma padrão.  

1.1.1. Indique o seu valor lógico, qualidade, quantidade e tipo. 

1.1.2. Classifique o sujeito e o predicado quanto à sua distribuição. 

1.1.3. Escreva a sua proposição contraditória e a sua proposição contrária e para 

cada indique o seu valor lógico, tipo, qualidade, quantidade e tipo de 

distribuição do sujeito e predicado. 

 

2. Uma proposição de tipo X (Sendo X ou A, E, I ou O) tem que obedecer à seguinte regra: 
- Tem que ser contraditória de uma proposição de tipo Z; contrária a uma de tipo Y ; e subalterna a 

uma de tipo K. (Nota: Tipos Z, K e Y são também ou A ou E ou I ou O) 

-  Tem de ter predicado não distribuído e sujeito distribuído. 

Universais Afirmativas 

“Todos os A são B” 

A 
Sujeito Distribuído 

Predicado Não Distribuído 

Universais Negativas 

“Nenhum A é B” 

E 
Sujeito Distribuído 

Predicado Distriuído 

Particulares Afirmativas 

“Alguns A são B” 

I 
Sujeito Não Distribuído 

Predicado Não Distribuído 

Particulares Negativas 

“Alguns A não são B” 

O 
Sujeito Não Distribuído 

Predicado Distribuído 

Subalternas Subalternas 

Contrárias 

Subcontrárias 

Contraditórias 

2.1. Escreva uma proposição subalterna a uma 

proposição de tipo Y. 

 


