
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e 

quaisquer outras formas de compartilhamento. 

 

 
 

 
 

CEM 
 

CADERNO DE EXERCÍCIOS MASTER 
 

 
 

Raciocínio Lógico e 
Matemático 

 
Polícia Legislativa – 

Câmara dos Deputados 
 

 

 

 

Período: 2007-2017 

 



Raciocínio Lógico Matemático 

Polícia Legislativa – Câmara dos Deputados 

2 
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e 

quaisquer outras formas de compartilhamento. 

 
 

 

Sumário 
Raciocínio Lógico e Matemática ................................................................................................................................. 3 

Tabela verdade das proposições compostas ......................................................................................................... 3 

Equivalências lógicas ............................................................................................................................................... 3 

Argumentos envolvendo proposições verofuncionais ........................................................................................ 4 

Diagramas lógicos (Argumentos envolvendo proposições categóricas)........................................................... 5 

Progressão aritmética .............................................................................................................................................. 6 

Gabarito......................................................................................................................................................................... 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raciocínio Lógico Matemático 

Polícia Legislativa – Câmara dos Deputados 

3 
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e 

quaisquer outras formas de compartilhamento. 

 
 

Raciocínio Lógico e Matemática 

Tabela verdade das proposições compostas 
 
 
1) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
P1: Não perco meu voto. 
 
P2: Se eu votar no candidato X, ele não for eleito e ele não me der um agrado antes da eleição, perderei 
meu voto. 
 
P3: Se eu votar no candidato X, ele for eleito e eu não for atingido por uma benfeitoria que ele faça depois 
de eleito, perderei meu voto. 
 
P4: Eu voto no candidato X. 
 
C: O candidato X me dará um agrado antes da eleição ou serei atingido por uma benfeitoria que ele fizer 
depois de eleito. 
 
A partir das proposições de P1 a P4 e da proposição C apresentadas acima, julgue o item seguinte, que se 
refere à lógica sentencial. 
  
Se as proposições P1 e P4 e a proposição “o candidato X é eleito” forem verdadeiras, a proposição P3 será 
verdadeira, independentemente do valor lógico da proposição “não sou atingido por uma benfeitoria que 
o candidato faça após eleito”. 
 Certo 
 Errado 

Equivalências lógicas 
 
2) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
P1: Não perco meu voto. 
 
P2: Se eu votar no candidato X, ele não for eleito e ele não me der um agrado antes da eleição, perderei 
meu voto. 
 
P3: Se eu votar no candidato X, ele for eleito e eu não for atingido por uma benfeitoria que ele faça depois 
de eleito, perderei meu voto. 
 
P4: Eu voto no candidato X. 
 
C: O candidato X me dará um agrado antes da eleição ou serei atingido por uma benfeitoria que ele fizer 
depois de eleito. 
 
A partir das proposições de P1 a P4 e da proposição C apresentadas acima, julgue o item seguinte, que se 
refere à lógica sentencial. 
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A negação da proposição “Eu voto no candidato X, ele não é eleito e ele não me dá um agrado antes da 
eleição” está corretamente expressa por “Eu não voto no candidato X, ele é eleito e ele me dá um agrado 
antes da eleição”. 
 Certo 
 Errado 
 
3) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
P1: Não perco meu voto. 
 
P2: Se eu votar no candidato X, ele não for eleito e ele não me der um agrado antes da eleição, perderei 
meu voto. 
 
P3: Se eu votar no candidato X, ele for eleito e eu não for atingido por uma benfeitoria que ele faça depois 
de eleito, perderei meu voto. 
 
P4: Eu voto no candidato X. 
 
C: O candidato X me dará um agrado antes da eleição ou serei atingido por uma benfeitoria que ele fizer 
depois de eleito. 
 
A partir das proposições de P1 a P4 e da proposição C apresentadas acima, julgue o item seguinte, que se 
refere à lógica sentencial. 
  
A proposição C é equivalente à seguinte proposição: “Se o candidato X não me der um agrado antes da 
eleição, serei atingido por uma benfeitoria que ele fizer após ser eleito”. 
 Certo 
 Errado 

Argumentos envolvendo proposições verofuncionais 
4) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
P1: Não perco meu voto. 
 
P2: Se eu votar no candidato X, ele não for eleito e ele não me der um agrado antes da eleição, perderei 
meu voto. 
 
P3: Se eu votar no candidato X, ele for eleito e eu não for atingido por uma benfeitoria que ele faça depois 
de eleito, perderei meu voto. 
 
P4: Eu voto no candidato X. 
 
C: O candidato X me dará um agrado antes da eleição ou serei atingido por uma benfeitoria que ele fizer 
depois de eleito. 
 
A partir das proposições de P1 a P4 e da proposição C apresentadas acima, julgue o item seguinte, que se 
refere à lógica sentencial. 
  
O argumento cujas premissas sejam as proposições P1, P2, P3 e P4 e cuja conclusão seja a proposição C 
será válido. 
 Certo 
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 Errado 
 
5) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
P1: Não perco meu voto. 
 
P2: Se eu votar no candidato X, ele não for eleito e ele não me der um agrado antes da eleição, perderei 
meu voto. 
 
P3: Se eu votar no candidato X, ele for eleito e eu não for atingido por uma benfeitoria que ele faça depois 
de eleito, perderei meu voto. 
 
P4: Eu voto no candidato X. 
 
C: O candidato X me dará um agrado antes da eleição ou serei atingido por uma benfeitoria que ele fizer 
depois de eleito. 
 
A partir das proposições de P1 a P4 e da proposição C apresentadas acima, julgue o item seguinte, que se 
refere à lógica sentencial. 
  
Caso as proposições P1, P2 e P4 sejam verdadeiras, será verdadeira a proposição “o candidato X é eleito 
ou ele me dá um agrado antes da eleição”. 
 Certo 
 Errado 

Diagramas lógicos (Argumentos envolvendo proposições categóricas) 
 
6) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Considerando que P seja a proposição “Se o bem é público, então não é de ninguém”, julgue o item 
subsequente. 
 
A proposição P é equivalente à proposição “Se o bem é de alguém, então não é público”. 
 Certo 
 Errado 
 
7) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Considerando que P seja a proposição “Se o bem é público, então não é de ninguém”, julgue o item 
subsequente. 
  
A proposição P é equivalente à proposição “Se o bem é de todos, então é público”. 
 Certo 
 Errado 
 
8) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Considerando que P seja a proposição “Se o bem é público, então não é de ninguém”, julgue o item 
subsequente. 
  
A negação da proposição P está corretamente expressa por “O bem é público e é de todos”. 
 Certo 
 Errado 
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Progressão aritmética 
 
9) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Em determinado colégio, todos os 215 alunos estiveram presentes no primeiro dia de aula; no segundo dia 
letivo, 2 alunos faltaram; no terceiro dia, 4 alunos faltaram; no quarto dia, 6 alunos faltaram, e assim 
sucessivamente. 
 
Com base nessas informações, julgue o próximo item, sabendo que o número de alunos presentes às aulas 
não pode ser negativo. 
 
Se houver um número de aulas suficientes e se a regra que define o número de faltosos for mantida, então 
haverá um dia letivo em que todos os alunos faltarão. 
 Certo 
 Errado 
 
10) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Em determinado colégio, todos os 215 alunos estiveram presentes no primeiro dia de aula; no segundo dia 
letivo, 2 alunos faltaram; no terceiro dia, 4 alunos faltaram; no quarto dia, 6 alunos faltaram, e assim 
sucessivamente. 
 
Com base nessas informações, julgue o próximo item, sabendo que o número de alunos presentes às aulas 
não pode ser negativo. 
  
No vigésimo quinto dia de aula, faltaram 50 alunos. 
 Certo 
 Errado 

Gabarito 
1) Errado 2) Errado 3) Certo 4) Certo 5) Certo 

6) Certo 7) Errado 8) Errado 9) Errado 10) Errado 
 

 

 


