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Uma população de 1.000 pessoas acima de 60 anos de idade foi dividida nos seguintes dois 

grupos:  

A: aqueles que já sofreram infarto (totalizando 400 pessoas); e 

B: aqueles que nunca sofreram infarto (totalizando 600 pessoas).  

Cada uma das 400 pessoas do grupo A é ou diabética ou fumante ou ambos (diabética e 

fumante).  

A população do grupo B é constituída por três conjuntos de indivíduos: fumantes, ex-fumantes e 

pessoas que nunca fumaram (não fumantes).  

Com base nessas informações, julgue os itens subsecutivos.  

46. Se, no grupo B, a quantidade de fumantes for igual a 20% do total de pessoas do grupo 

e a quantidade de ex-fumantes for igual a 30% da quantidade de pessoas fumantes desse 

grupo, então, escolhendo-se aleatoriamente um indivíduo desse grupo, a probabilidade de 

ele não pertencer ao conjunto de fumantes nem ao de ex-fumantes será inferior a 70%.  

ITEM 46: Item ERRADO.  

 

POPULAÇÃO: 1000 pessoas. Representando os conjuntos temos: 

A: INFARTO: 400 

B: NÃO INFARTO: 600 

Grupo B : (600 PESSOAS)  



  
 

 
Fumantes: 20 % de 600 = 120  

Ex-fumantes: 30 % de 120(fumantes) = 36 

Não fumantes: 600 - (120 +36) = 444  

Probabilidade: 𝑃 =  
444

600
= 0,74 = 74 % 

 

47. Se, das pessoas do grupo A, 280 são fumantes e 195 são diabéticas, então 120 pessoas 

desse grupo são diabéticas e não são fumantes.  

ITEM 47:  Item CERTO.  

Total: 400 pessoas (GRUPO A)  

 

 



  
 
Temos que 120 são diabéticos e não fumantes.  

 

48. Considerando-se as proposições simples "Cláudio pratica esportes" e "Cláudio tem 

uma alimentação balanceada", é correto afirmar que a proposição "Cláudio pratica esportes 

ou ele não pratica esportes e não tem uma alimentação balanceada" é uma tautologia.  

ITEM 48. Item ERRADO.  

 

Representando as proposições:  

P: Cláudio pratica esportes 

Q: Cláudio tem uma alimentação balanceada 

A proposição: “Cláudio pratica esportes ou ele não pratica esportes e não tem uma alimentação 

balanceada” é uma tautologia. 

Simbolizando a proposição composta temos: (P ˅ ~P) ˄ Q. Uma tautologia é uma proposição que 

é sempre verdadeira independente dos valores das proposições simples que a compõem. Logo 

iremos construir a tabela verdade para verificar: 

 

P Q ~P  P˅ ~P (P˅ ~P) ˄ Q 

V V F V V 

V F F V F 

F V V V V 

F F V V F 

 

Desta forma não temos uma tautologia, e sim, uma contingência.  

 

49. Na lógica proposicional, a oração "Antônio fuma 10 cigarros por dia, logo a 

probabilidade de ele sofrer um infarto é três vezes maior que a de Pedro, que não é 

fumante" representa uma proposição composta.  

ITEM 49. Item CORRETO.  

A proposição “ Antônio fuma 10 cigarros por dia, logo a probabilidade de ele sofrer um infarto é 

três vezes maior que a de Pedro, que não é fumante” é composta uma vez que existem mais de 

um pensamento na frase, em que o termo “logo” indica um conectivo condicional, em que temos 

uma ideia de antecedente e consequente.  

 

50. Supondo-se que p seja a proposição simples "João é fumante", que q seja a proposição 

simples "João não é saudável" e que p → q, então o valor lógico da proposição "João não é 

fumante, logo ele é saudável" será verdadeiro. 



  
 
ITEM 50. Item ERRADO.  

Representando as proposições temos: 

p = João é fumante  

q= João não é saudável 

Considerando p → q seja verdadeiro, temos que: 

“ João não é fumante, logo ele é saudável”:  ~p → ~q não será verdadeira necessariamente. 

Podemos inferir que as proposições não possuem as mesmas interpretações, ou seja, não são 

equivalentes (não possuem as mesmas tabelas-verdade).  
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