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Problema 1:                               Exercitando o pensamento Lógico   

Pois bem malta nova vamos arregaçar as mangas e passar um bom bocado!  

Como sabem o trabalho matemático consiste em obter proposições verdadeiras a partir de outras 

aceites, os axiomas, ou estabelecidas como verdadeiras, os teoremas, por dedução lógica. Assim o 

domínio da lógica é fundamental para quem quer navegar nestas águas… e não só… 

Acontece que numa era em que a sociedade se torna cada vez mais digital dominar a Matemática é 

fundamental para entenderem o mundo que nos rodeia, conseguirem trabalho, viver enfim… 

Logo convém que sejam destros no uso da lógica… 

É por isso que vos deixamos alguns puzzles de lógica que foram propostos pelo célebre matemático 

inglês, professor em Oxford, Lewis Carroll talvez mais conhecido como o autor do extraordinário livro 

Alice no País das Maravilhas. 

Carroll enuncia uma sequência de frases em que cada uma contém uma implicação lógica. O que se 

pretende é que o leitor forme uma cadeia de implicações que o leve a tirar uma conclusão final. 

O método sugerido é substituir cada proposição por uma letra, formalizar as implicações e depois 

extrair a referida conclusão. Finalmente espera-se que o leitor seja capaz de escrever o resultado em 

linguagem corrente. 

Antes de vermos um exemplo lembramos que a proposição 𝑃 ⇒ 𝑄 não é mais do que uma outra forma 

de escrever a disjunção ~𝑃 ∨ 𝑄; esta por sua vez não é mais do que ~𝑃 ∨ ~(~𝑄) que, de acordo com 

a convenção referida, se escreve ~𝑄 ⇒ ~𝑃.  

Ou seja 𝑃 ⇒ 𝑄 e ~𝑄 ⇒ ~𝑃 são a mesma proposição. 

Nos exercícios que vão tentar resolver pode convir-vos, nalguns casos, optar pela segunda forma de 

escrever a proposição para ser mais fácil obter a conclusão. 

Vejam um exemplo do referido autor.  

Nenhum pato dança a valsa 

Nenhum oficial declina uma valsa 

Toda a minha criação são patos 

Começamos por identificar as proposições: 

P = X é pato; Q = X dança a valsa;  R = X é oficial:  S = X é da minha criação. 

Agora as implicações: 

Linha  1:              𝑃 ⟹ ~𝑄 

Linha 2:              𝑅 ⟹ 𝑄 

Linha 3:              𝑆 ⟹ 𝑃 

Agora notamos que a linha 2 se pode escreve, de acordo com o que vimos acima,  ~𝑄 ⟹ ~𝑅 

 

https://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Dodgson.html


Temos então a sequência seguinte:  

                 𝑆 ⟹ 𝑃,  𝑃 ⟹ ~𝑄,  ~𝑄 ⟹ ~𝑅                     Logo a conclusão é :       𝑆 ⟹ ~𝑅 

Em linguagem corrente teremos: 

                            “ Nenhum animal da minha criação é oficial”. 

Então aqui ficam alguns dos puzzles deixados por Lewis Carol com votos de que passem um bom 
bocado: 

 

I. 

Nenhuma pessoa experiente é incompetente 

O Silva está sempre a enganar- se                                                     

Nenhuma pessoa competente está sempre a enganar-se.                                                                          

II. 

 Toda a pessoa sã sabe fazer lógica 

Nenhum lunático é adequado para ser jurado 

Nenhum dos seus filhos consegue fazer lógica. 

 

III. 

Nenhum pássaro, excepto as avestruzes, tem mais de 2 metros de altura 

Nenhum pássaro neste aviário pertence a qualquer pessoa a não ser a mim 

Nenhuma avestruz vive num pastel recheado 

Não tenho nenhum pássaro com menos de 2 metros de altura 

 

IV. 

Nesta casa só há gatos 

Todo o animal que contempla a lua serve como animal de 
estimação 

Quando detesto um animal evito-o 

Nenhum animal é carnívoro a menos que vagueie à noite 

Nenhum gato falha a matar um rato 



Nenhum animal se dirige a mim excepto os que estão nesta 
casa 

Os cangurus não servem como animais de estimação  

Só os carnívoros matam ratos 

Detesto animais que me ignoram 

Animais que vagueiam à noite adoram contemplar a lua 

V. 

Desprezo tudo o que não pode ser usado como ponte.  

Tudo aquilo a que vale a pena escrever uma ode seria um presente bem 
vindo para mim.  

Um arco-íris não suportará o peso de um carrinho de mão.  

O que quer que possa ser usado como uma ponte suportará o peso de 
um carrinho de mão.  

Eu não aceitaria como um presente uma coisa que desprezo. 

VI. 

  

 

          Nenhum gatinho que ama peixe é incapaz de aprender.  
 
          Nenhum gatinho sem cauda vai jogar com um gorila.  
 
          Gatinhos com bigodes gostam de peixes.  
 
           Nenhum gatinho ensinável tem olhos verdes.  

 
           Nenhum gatinho tem cauda a menos que tenha bigodes. 

  
       

VII. 

  

 

  

Animais que não sabem dar coices nunca se deixam excitar.  

Os burros não têm chifres.  

Um búfalo consegue sempre atirar algo por cima de um 
portão.  

Nenhum animal que dê coices é fácil de engolir.  

Nenhum animal sem chifres pode atirar algo por cima de 
um portão.  

Todos os animais são excitáveis, exceto os búfalos. 

   

 
 

Podes encontrar mais exemplos em:  

http://www.math.hawaii.edu/~hile/math100/logice.htm 


