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APRESENTAÇÃO 

Fala, moçada! Sou o Prof. Francisco Rebouças e leciono as matérias de Raciocínio Lógico e 

Matemática Básica aqui no Estratégia Concursos!  

 

É um prazer estar com vocês e, nesse breve material, faremos uma revisão estratégica do tema 

Diagramas Lógicos, bastante presente em provas anteriores do TJ-SP! 

 

Dando uma breve olhada nas últimas quatro provas para o concurso de Escrevente Técnico 

Judiciário, podemos dizer que cerca de 15% das questões de Raciocínio Lógico foram desse tema! 

Só na prova de 2015, por exemplo, 3 das 10 questões envolviam Diagramas Lógicos e assuntos 

correlatos. 

  

Dá pra ver aí a importância, né? Conte comigo para ajudá-lo na sua jornada! Estarei à disposição de 

vocês nos seguintes canais: 

 

 

E-mail - Prof. Francisco Rebouças:  

prof.franciscoreboucas@gmail.com 

Telegram - Prof. Francisco Rebouças:  

https://t.me/prof_fco 

 
 
 

"Tente uma, duas, três vezes e se possível tente a quarta, a quinta e quantas 
vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas, a persistência é 
amiga da conquista. Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o 
que a maioria não faz." (Bill Gates) 
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DIAGRAMAS LÓGICOS 

Pessoal, os diagramas lógicos são estruturas que vão nos auxiliar a pensar melhor. São muito mais uma 

ferramenta do que um conteúdo teórico propriamente dito. Eles desempenham um papel fundamental 

quando estamos estudando as proposições categóricas. Mas o que seriam essas proposições categóricas? É 

simples, moçada! São proposições na forma "Todo A é B", "Nenhum A é B", "Algum A é B" ou "Algum A 

não é B". Para contextualizar, veja como usamos esses tão falados diagramas. 

• Todo engenheiro é responsável. (Todo A é B)

Podemos representar os engenheiros como um círculo menor, que está dentro de outro círculo maior, o

círculo dos responsáveis. Formalmente, dizemos que os engenheiros são um subconjunto dos

responsáveis. O que eu gostaria que você prestasse atenção, é que quando falamos que "todo

engenheiro é responsável", NÃO é o mesmo que dizer que "todo responsável é engenheiro".

Por isso, no diagrama acima, o conjunto dos engenheiros não cobre totalmente o conjunto dos 

responsáveis, de modo que os responsáveis que não são engenheiros são representados pela parte fora 

do conjunto dos engenheiros mas ainda dentro do conjunto dos responsáveis. 

• Nenhum engenheiro é responsável. (Nenhum A é B)

Nesse caso, representamos os dois conjuntos totalmente separados entre si. Dessa forma, estamos

mostrando que não há intersecção entre eles e que, portanto, não existe nenhum elemento de um que

seja também elemento do outro. Quando existe um grupo de conjuntos que não possuem intersecção

entre si, dizemos que esses conjuntos são disjuntos.
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• Algum engenheiro é responsável. (Algum A é B) 

Esse tipo de proposição deve ser representado com um diagrama que mostre a intersecção entre os 

dois conjuntos. É exatamente essa intersecção que indicará que existe algum engenheiro que também é 

responsável, sendo ele, então, um elemento comum aos dois conjuntos. 

 

 

 

 

 

 

 

• Algum engenheiro não é responsável. (Algum A não é B) 

É uma situação praticamente análoga à anterior. No entanto, a parte do diagrama que estaremos 

interessados será o conjunto dos engenheiros que não é responsável. Ou seja, a parte do conjunto que 

está fora da intersecção. Veja como fica: 

 

 

 

 

 

 

 

NEGAÇÃO DE PROPOSIÇÕES QUANTIFICADAS 

Apesar desse tema não constar explicitamente no edital, sempre encontro uma questão ou outra com o 

assunto nas provas da Vunesp, inclusive para Escrevente Técnico Judiciário do TJ-SP! As proposições 

categóricas (um tipo particular de proposição quantificada) estão intimamente ligadas com os diagramas. 

Segue uma tabela para auxiliá-los na revisão das principais negações desse tipo de proposição! 

 

Proposição Exemplo Negação Exemplo 

Todo A é B. Todo cantor é famoso. Algum A não é B. Algum cantor não é famoso. 

Nenhum A é B. Nenhum baiano é carioca. Algum A é B. Algum baiano é carioca. 

Algum A não é B. Algum estudante não é dedicado. Todo A é B. Todo estudante é dedicado 

Algum A é B. Algum perito é auditor. Nenhum A é B. Nenhum perito é auditor. 

É isso, pessoal!  A seguir, temos uma pequena lista de exercícios para mostrar como eles caíram nos últimos 

certames. Tente resolver as questões propostas e em seguida olhar os nossos comentários. Tenho certeza 

que será extremamente proveitoso! 
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LISTA DE QUESTÕES 

(TJ-SP/2017) Sabendo que é verdadeira a afirmação “Todos os alunos de Fulano foram aprovados no 

concurso”, então é necessariamente verdade: 

(A) Fulano foi aprovado no concurso. 

(B) Se Elvis foi aprovado no concurso, então ele é aluno de Fulano. 

(C) Se Roberto não é aluno de Fulano, então ele não foi aprovado no concurso. 

(D) Fulano não foi aprovado no concurso. 

(E) Se Carlos não foi aprovado no concurso, então ele não é aluno de Fulano. 

 

(TJ-SP/2015) Para que seja falsa a afirmação “todo escrevente técnico judiciário é alto”, é suficiente que 

(A) alguma pessoa alta não seja escrevente técnico judiciário. 

(B) nenhum escrevente técnico judiciário seja alto. 

(C) toda pessoa alta seja escrevente técnico judiciário. 

(D) alguma pessoa alta seja escrevente técnico judiciário. 

(E) algum escrevente técnico judiciário não seja alto. 

 

(TJ-SP/2015) Se todo estudante de uma disciplina A é também estudante de uma disciplina B e todo 

estudante de uma disciplina C não é estudante da disciplina B, então é verdade que 

(A) algum estudante da disciplina A é estudante da disciplina C. 

(B) algum estudante da disciplina B é estudante da disciplina C. 

(C) nenhum estudante da disciplina A é estudante da disciplina C. 

(D) nenhum estudante da disciplina B é estudante da disciplina A. 

(E) nenhum estudante da disciplina A é estudante da disciplina B 

 

(TJ-SP/2015) Considere verdadeira a seguinte afirmação: “Todos os primos de Mirian são escreventes”. 

Dessa afirmação, conclui-se corretamente que 

(A) se Pâmela não é escrevente, então Pâmela não é prima de Mirian. 

(B) se Jair é primo de Mirian, então Jair não é escrevente. 

(C) Mirian é escrevente. 

(D) Mirian não é escrevente. 

(E) se Arnaldo é escrevente, então Arnaldo é primo de Mirian 

 

(TJ-SP/2014) Considere a afirmação: “Nem todos os técnicos gostam de informática e todos os chefes de 

seção sabem que isso acontece”. Uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação anterior é: 

(A) Todos os técnicos gostam de informática e existe algum chefe de seção que não sabe que isso acontece. 

(B) Nenhum técnico gosta de informática e nenhum chefe de seção sabe que isso acontece. 

(C) Pelo menos um técnico gosta de informática e algum chefe de seção não sabe que isso acontece. 

(D) Nenhum técnico gosta de informática ou nenhum chefe de seção sabe que isso acontece. 

(E) Todos os técnicos gostam de informática ou existe algum chefe de seção que não sabe que isso acontece. 
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QUESTÕES COMENTADAS 

(TJ-SP/2017) Sabendo que é verdadeira a afirmação “Todos os alunos de Fulano foram aprovados no 

concurso”, então é necessariamente verdade: 

(A) Fulano foi aprovado no concurso. 

(B) Se Elvis foi aprovado no concurso, então ele é aluno de Fulano. 

(C) Se Roberto não é aluno de Fulano, então ele não foi aprovado no concurso. 

(D) Fulano não foi aprovado no concurso. 

(E) Se Carlos não foi aprovado no concurso, então ele não é aluno de Fulano. 

 

Comentários: 

Se todos os alunos de Fulano foram aprovados no concurso, podemos desenhar o seguinte diagrama: 

 

 
 

Observe que todos os alunos de Fulano fazem parte do conjunto dos aprovados. No entanto, nem todo 

aprovado é aluno de Fulano! É mais fácil visualizar isso quando desenhamos o diagrama. Com isso em mente, 

podemos analisar as alternativas. 

 

(A) Fulano foi aprovado no concurso. 

Alternativa incorreta. A única informação do enunciado é sobre os alunos de Fulano e não sobre Fulano 

propriamente dito. Com isso, não podemos concluir nada sobre ele e, logo, não sabemos se ele fez o 

concurso, nem se foi aprovado ou não. 

 

(B) Se Elvis foi aprovado no concurso, então ele é aluno de Fulano. 

Alternativa incorreta. A primeira conclusão que chegamos quando desenhamos o diagrama, é que existem 

pessoas que passaram e não são alunas de Fulano. Logo, Elvis pode ter sido aprovado no concurso sem 

necessariamente ser aluno de Fulano. 

 

(C) Se Roberto não é aluno de Fulano, então ele não foi aprovado no concurso. 

Alternativa incorreta. É basicamente o que está na alternativa anterior, mas escrita de uma outra forma. Se 

você lembra da equivalência 𝒑 → 𝒒 ≡ ~𝒒 → ~𝒑, tenho certeza que perceberá isso. Caso não lembre, note 

que há pessoas que não são aluno de Fulano, mas que foram aprovadas. Portanto, a situação da alternativa 

não é necessariamente verdadeira. 
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(D) Fulano não foi aprovado no concurso. 

Alternativa incorreta. Assim como na alternativa B, a única informação do enunciado é sobre os alunos de 

Fulano e não sobre Fulano propriamente dito. Com isso, não podemos concluir nada sobre ele.  

 

(E) Se Carlos não foi aprovado no concurso, então ele não é aluno de Fulano. 

Alternativa correta. Moçada, todos os alunos de Fulano passaram no concurso! Logo, se Carlos não passou, 

ele não pode ser aluno de Fulano. 

 

Gabarito: LETRA E. 

 

(TJ-SP/2015) Para que seja falsa a afirmação “todo escrevente técnico judiciário é alto”, é suficiente que 

(A) alguma pessoa alta não seja escrevente técnico judiciário. 

(B) nenhum escrevente técnico judiciário seja alto. 

(C) toda pessoa alta seja escrevente técnico judiciário. 

(D) alguma pessoa alta seja escrevente técnico judiciário. 

(E) algum escrevente técnico judiciário não seja alto. 

 

Comentários: 

Perceba que temos uma proposição categórica do tipo "Todo A é B". Com isso, podemos usar diagramas 

lógicos para visualizar melhor a ideia. Se todo escrevente técnico judiciário é alto, então 

 

 
 

Observe que para a afirmação “todo escrevente técnico judiciário é alto” ser falsa, basta apenas um 

escrevente não ser alto. Com isso, aqui vai uma importante dica para você prestar atenção na hora da prova: 

a negação de "Todo A é B" não é "Nenhum A é B"!! Repito: não devemos negar a expressão "Todo A é B" 

dizendo que "Nenhum A é B". O examinador tentará confundir vocês com isso! 

 

Imagine que são 10 escreventes. Se todos os 10 são altos, você pode dizer que todo escrevente é alto. Agora, 

se existe 9 escreventes altos e apenas um baixinho, então você já não poderá dizer que todo escrevente é 

alto. Se falar, vai estar mentindo! Logo, a negação de expressão como "Todo A é B" é "Algum A não é B." 

A alternativa que traz exatamente essa ideia é a letra E. 

 

Gabarito: LETRA E. 
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(TJ-SP/2015) Se todo estudante de uma disciplina A é também estudante de uma disciplina B e todo 

estudante de uma disciplina C não é estudante da disciplina B, então é verdade que 

(A) algum estudante da disciplina A é estudante da disciplina C. 

(B) algum estudante da disciplina B é estudante da disciplina C. 

(C) nenhum estudante da disciplina A é estudante da disciplina C. 

(D) nenhum estudante da disciplina B é estudante da disciplina A. 

(E) nenhum estudante da disciplina A é estudante da disciplina B 

 

Comentários: 

Vejamos como fica os diagramas com as informações do enunciado: 

 

 
 

Não temos estudantes da disciplina C que sejam estudantes da disciplina B. Com isso, não pode haver 

estudante da disciplina C que também seja estudante da disciplina A, uma vez que todo estudante de A é 

também estudante de B. Com isso em mente, vamos analisar as alternativas? 

 

(A) algum estudante da disciplina A é estudante da disciplina C. 

Alternativa incorreta. Pessoal, nenhum estudante de C é estudante de B. Veja que se todo estudante de A 

é estudante de B, então não há como haver algum estudante de A e de C. Os diagramas possibilitam uma 

leitura clara disso. 

 

(B) algum estudante da disciplina B é estudante da disciplina C. 

Alternativa incorreta. O próprio enunciado nos diz "todo estudante de uma disciplina C não é estudante da 

disciplina B". Em outras palavras, "nenhum estudante de C é estudante de B. 

 

(C) nenhum estudante da disciplina A é estudante da disciplina C. 

Alternativa correta. É o nosso gabarito, galera! Já vínhamos comentando isso nas outras alternativas, mas 

se não há intersecção entre B e C, então não pode haver intersecção entre A e C, uma vez que A está 

totalmente contida dentro de B. 

 

(D) nenhum estudante da disciplina B é estudante da disciplina A. 

Alternativa incorreta. Se todo estudante de A é estudante de B, então alguns estudantes de B também 

serão de estudantes da disciplina A. 
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(E) nenhum estudante da disciplina A é estudante da disciplina B 

Alternativa incorreta. O próprio enunciado parte de uma premissa contrária "se todo estudante de uma 

disciplina A é também estudante de uma disciplina B..." 

 

Gabarito: LETRA C. 

 

(TJ-SP/2015) Considere verdadeira a seguinte afirmação: “Todos os primos de Mirian são escreventes”. 

Dessa afirmação, conclui-se corretamente que 

(A) se Pâmela não é escrevente, então Pâmela não é prima de Mirian. 

(B) se Jair é primo de Mirian, então Jair não é escrevente. 

(C) Mirian é escrevente. 

(D) Mirian não é escrevente. 

(E) se Arnaldo é escrevente, então Arnaldo é primo de Mirian 

 

Comentários: 

Se é verdade que "todos os primos de Mirian são escreventes", então 

 

 
 

Observe a região do conjunto "Escreventes" que não é ocupada por "Primos". Ela representa justamente os 

escreventes que não são primos de Mirian. Isso ocorre, pois quando dizemos que "todo os primos de Mirian 

são escreventes" não estamos dizendo que "todos os escreventes são primos de Mirian".  

 

Muita atenção a isso! Pode parecer uma besteira, mas depois de 3 horas de prova, todos nós, caso não 

estivéssemos treinados, poderíamos confundir isso com facilidade e trocar tudo! Feito essa observação, 

vamos aos itens. 

 

(A) se Pâmela não é escrevente, então Pâmela não é prima de Mirian. 

Alternativa correta. Moçada, se Pâmela não é escrevente, ela não pode ser a prima de Mirian. Afinal, foi 

dito no enunciado que todos os primos de Mirian são escreventes.   

 

(B) se Jair é primo de Mirian, então Jair não é escrevente. 

Alternativa incorreta. Muito pelo contrário! Se Jair é primo de Mirian, então ele é escrevente! Foi o que o 

enunciado nos disse, mas com outras palavras.  
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(C) Mirian é escrevente. 

Alternativa incorreta. A informação do enunciado apenas trata dos primos de Mirian, portanto, não 

podemos concluir absolutamente nada sobre ela. 

 

(D) Mirian não é escrevente. 

Alternativa incorreta. A informação do enunciado apenas trata dos primos de Mirian, portanto, não 

podemos concluir absolutamente nada sobre ela. 

 

(E) se Arnaldo é escrevente, então Arnaldo é primo de Mirian 

Alternativa incorreta. Se Arnaldo é escrevente, ele pode ser primo de Mirian, mas também pode não ser. 

Observe que há regiões no nosso diagrama que não é preenchida pelo conjunto "Primos". 

 

Gabarito: LETRA A. 

 

(TJ-SP/2014) Considere a afirmação: “Nem todos os técnicos gostam de informática e todos os chefes de 

seção sabem que isso acontece”. Uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação anterior é: 

(A) Todos os técnicos gostam de informática e existe algum chefe de seção que não sabe que isso acontece. 

(B) Nenhum técnico gosta de informática e nenhum chefe de seção sabe que isso acontece. 

(C) Pelo menos um técnico gosta de informática e algum chefe de seção não sabe que isso acontece. 

(D) Nenhum técnico gosta de informática ou nenhum chefe de seção sabe que isso acontece. 

(E) Todos os técnicos gostam de informática ou existe algum chefe de seção que não sabe que isso acontece. 

 

Comentários: 

Questão um pouco mais desafiadora, pois deixa os diagramas de lado para um aspecto mais teórico das 

proposições quantificadas. Aqui temos duas proposições conectadas pela conjunção "e".  

P1: "Nem todo os técnicos gostam de informática" = "Algum técnico não gosta de informática." 

P2: "Todos os chefes da seção sabem que isso acontece." 

 

Para negar proposições quantificadas, substituímos o quantificador e negamos o predicado. No caso da P1, 

devemos substituir o quantificador existencial "algum" por "todos", que é um quantificador universal. Além 

disso, temos o predicado "não gosta de Informática", quando negamos ficamos com "gosta de informática". 

¬P1: "Todos os técnicos gostam de informática" 

 

Por sua vez, negamos P2 substituindo o quantificador "todos por "algum" e negando o predicado também. 

¬P2: "Alguns chefes da seção não sabem que isso acontece." 

 

Como temos uma conjunção, sabemos, pelas leis de De Morgan, que a negação é uma disjunção. 

Utilizaremos, portanto, o conectivo "ou". Logo,  

"Todos os técnicos gostam de informática ou alguns chefes da seção não sabem que isso acontece. " 

 

Gabarito: LETRA E. 
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GABARITO 

1. LETRA E 

2. LETRA E 

3. LETRA C 

4. LETRA A 

5. LETRA E 
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