
III. Formalização de argumentos 
 
 
Determine a forma lógica dos seguintes argumentos. 
 
 
1. Amanhã chove ou neva. Se chover, a temperatura desce; mas, se nevar 
também. Logo, amanhã há descida de temperatura. 
 
2. Se nevar, não chove. Portanto, se chover, não neva.  
 
3. Se Deus existir, a vida tem um sentido já definido por Deus. Mas, se Deus 
não existir, a vida terá o sentido que cada pessoa lhe atribuir. Daí que, ou a 
vida tem um sentido definido por Deus ou terá o sentido que cada pessoa 
lhe atribuir. 
 
4. Se Deus fosse omnipotente e bom, o mal não existiria. Assim, ou Deus não 
é omnipotente ou não é bom, dado que o mal existe. 
 
5. Não foi o mordomo que cometeu o crime. Isto porque se tivesse sido o 
mordomo, não teria sido visto na cidade a fazer compras. E há várias 
testemunhas que o confirmam. 
 
6. Se as pessoas são livres, então devem ser censuradas pelos maus atos que 
pratiquem, uma vez que, se são livres, são também responsáveis pelos seus 
atos. E se são responsáveis pelos seus atos, devem ser censuradas ao agirem 
mal. 
 
7. Se a Susana precisar de estudar para o teste, não irá ao cinema com o Rui. 
Mas se não for ao cinema com o Rui, não ficará dececionada por os bilhetes 
estarem esgotados. Portanto, se a Susana precisar de estudar para o teste, 
não ficará dececionada por os bilhetes para o cinema estarem esgotados. 
 
8. Se o Luís tiver ovos em casa, faz uma omeleta para o almoço. Portanto, o 
Luís vai fazer uma omeleta para o almoço dado que tem em casa uma dúzia 
de ovos. 
 
9. Em condições físicas e psicológicas normais, a equipa da casa não teria 
sofrido seis golos em dez minutos nem seria despromovida para a segunda 
liga. Mas foi o que aconteceu: sofreu seis golos e foi despromovida. Logo, a 
equipa não estava normal. 
 
10. Deus existe se e apenas se o mundo teve um começo no tempo. Ora, ou 
o mundo teve um começo ou é eterno. Portanto, Deus existe se e só se o 
mundo não é eterno. 
 
 
 
 


