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QUESTÃO NÚMERO 63 

GABARITO PRELIMINAR: Certo 

COMENTÁRIO: Uma equivalência lógica do operador condicional pode ser obtida pela regra de confirmar              
a primeira proposição e negar a segunda. A negação de “não há crime” é “há crime”. Então, a negação da                    
proposição ficará “Não há evidência e há crime”. 

 

Como o termo “mas” é equivalente ao operador “E”, podemos dizer “Não há evidência, mas há crime”. 

 

QUESTÃO NÚMERO 64 

GABARITO PRELIMINAR: Errado 

COMENTÁRIO: Note que a proposição P é uma proposição simples, porque não tem nenhum conectivo               
lógico. Portanto, podemos negá-la simplesmente retirando o não. A sua negação ficaria, portanto,             
“Ausência de evidência de um crime é evidência da ausência do crime”. 

Vale ressaltar que não podemos transformar “ausência” em “presença” ao realizar uma negação. Não              
devemos utilizar antônimos absolutos. Somente o operador NÃO. 

 

QUESTÃO NÚMERO 65 

GABARITO PRELIMINAR: Errado 

COMENTÁRIO: A proposição P é uma proposição simples, porque não tem conectivos lógicos. Já              
proposição Q contém o conectivo SE… ENTÃO, portanto é uma proposição composta.  



Porém, as duas proposições não expressam a mesma ideia. A proposição P nos diz que, se não                 
encontrarmos uma evidência, então não podemos dizer que houve crime. 

Por outro lado, a proposição Q nos diz que, se não encontrarmos uma evidência, então podemos dizer                 
que não houve crime. 

Então, a proposição Q é bem mais restritiva no sentido de que ela dificulta bem mais dizer que o crime, de                     
fato, aconteceu. Logo, as duas proposições expressam ideias diferentes. 
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