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Aula 1 - Introdução:
 
Lógica é um ramo da matemática e da filosofia.
 
"Lógica é a ciência que estuda princípios e métodos de inferência, tendo o objetivo principal de 
determinar em que condições certas coisas se seguem (são consequência), ou não, de outras."
 
Stanford Encyclopedia of Philoshophy: Lógica é o estudo do raciocínio correto. Raciocínio é uma 
atividade mental.
 
Mas a lógica não é parte da psicologia, não envolve como nós raciocinamos, somente avalia se 
nosso raciocínio foi correto, do ponto de vista da lógica.
 
Para a lógica, raciocínio é um processo de inferência, que envolve manipular informações para 
obter uma conclusão. Em lógica, nos interessamos em saber se a conclusão a que chegamos 
realmente é consequência daquilo que sabemos, dos fatos que temos em mão, ou seja, se a 
informação dada pode justificar a conclusão.
 
Podemos fazer inferências também a partir de uma informação que não é necessariamente 
um fato, mas sim uma hipótese, algo como "Se isso acontecesse, então aquilo outro também 
aconteceria".
 
- Vamos fazer alguns raciocínios... (O Homem que Calculava / Trapaceiros e Cavaleiros)
   Identifique as informações que justificam sua conclusão em cada item do exercício.
 
Durante um processo de inferência, precisamos dar as razões que nos permitam afirmar 
a conclusão. Em linguagem natural, estas razões podem ser descritas em sentenças, 
demonstrando o que nos levou a inferir outra sentença, ou seja, a nossa conclusão.
 
A este conjunto de sentenças, chamamos de argumento. Mais detalhadamente, um argumento 
é um conjunto não vazio e finito de sentenças específicas dentre as quais (sempre) há uma 
única sentença chamada conclusão, que deve ser justificada pelas demais sentenças, chamadas 
de premissas.
 
Exemplos:
Isto é um argumento:
- Sempre que chove, pinga na sala. (premissa)
- Hoje está chovendo. (premissa)
- Logo, está pingando na sala. (conclusão)
 
Isto não é um argumento:
- Sempre que faz sol, fica quente.
- Hoje vai ter aula.
- Logo, o Brasil é campeão.
 
Podemos também usar a conclusão de um argumento como premissa em outro argumento.
Exemplo:
- Está pingando na sala. (conclusão anterior usada aqui como premissa)
- Sempre que pinga, molha algo. (premissa)
- Logo, algo está molhado. (conclusão)



 
Como parte de argumentos, vamos definir sentença como uma sequência gramaticalmente 
correta de palavras (com possível pontuação) que contenha ao menos uma forma verbal. Para 
nosso estudo, as sentenças devem ser verdadeiras ou falsas, e para isso devem se apresentar 
em um contexto claro. Se temos a sentença "Está chovendo.", deve estar claro pelo contexto 
de que local e momento estamos falando, para então dizermos se isso é verdadeiro ou falso. Se 
eu digo "Sou o presidente do Brasil", isso é falso, mas, se Luiz Inácio Lula da Silva diz a mesma 
sentença, isso é verdadeiro.
 
Outra observação é que sentenças diferentes podem expressar a mesma ideia, a mesma 
proposição. As sentenças "O gato rasgou a cortina." e "A cortina foi rasgada pelo gato." são 
diferentes, mas expressam a mesma proposição.
 



Aula 2 - Conceitos:
 
Validade e forma de argumentos:
 
Cabe à lógica definir se estamos diante de um 'bom' argumento ou não.
 
Consideremos os seguintes argumentos:
 
(A1)    P1 Todo gato é mamífero.
      P2 Miau é um gato.
      ⊨  Miau é mamífero.
(A conclusão está adequadamente justificada pelas premissas.)
 
(A2)    P1 Todo gato é mamífero.
      P2 Lulu é um mamífero.
      ⊨  Lulu é gato.
(Essas duas premissas, mesmo sendo verdadeiras, não são suficientes para justificar a 
conclusão, que pode estar errada - por exemplo se sabemos que Lulu é um cachorro -, ou seja, 
é falsa.)
 
(A3)    P1 Todo peixe é dourado.
      P2 Cleo é um peixe.
      ⊨  Cleo é dourado.
(Uma proposição falsa não é uma boa justificativa para outra proposição. Entretanto, se P1 
fosse verdadeira, a conclusão estaria justificada, ao contrário do ocorrido em A2, em que, 
suponhamos, as premissas são verdadeiras, mas ainda assim a conclusão não se justifica 
necessariamente.)
 
Comparemos os dois argumentos anteriores em que a conclusão se justifica ou pode se 
justificar pelas premissas (A1 e A3, respectivamente):
 
P1 Todo [ gato / peixe ] é [ mamífero / dourado ].
P2 [ Miau / Cleo ] é um [ gato / peixe ].
⊨  [ Miau / Cleo ] é [ mamífero / dourado].
 
É evidente que A1 e A3 apresentam uma mesma forma:
 
(F1)    P1 Todo A é B.
      P2 c é um A.
      ⊨  c é B.
 
Substituindo 'A', 'B' e 'c' pelas palavras 'marciano', 'cor-de-rosa' e 'Ukla', respectivamente, 
teremos:
 
(A4)    P1 Todo marciano é cor-de-rosa.
      P2 Ukla é um marciano.
      ⊨  Ukla é cor-de-rosa.
(Obviamente ambas as premissas de A4 e a conclusão são falsas, mas, assim como em A3, se 
as premissas de A4 fossem verdadeiras, a conclusão também seria.)
 
Importante: Podemos então dizer, a respeito de A1, A3 e A4, que sua conclusão é consequência 
lógica de suas premissas, ou seja, que tais exemplos são argumentos válidos. Dito de outra 
maneira, um argumento é válido quando, sendo as premissas verdadeiras, a conclusão não 
puder ser falsa.
 
Oficializando: Um argumento é válido se qualquer circunstância que torna suas premissas 
verdadeiras faz com que sua conclusão seja também verdadeira.
 
Como em A2 as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, sua conclusão não é 



consequência lógica de suas premissas, e então A2 é um argumento inválido.
 
Notemos que a forma de A1, A3 e A4 é a mesma (F1), e que A2 tem outra forma em que 'A' e 'B' 
trocam de lugar no que se refere à premissa 2 e à conclusão, respectivamente:
 
(F2)    P1 Todo A é B.
      P2 c é um B.
      ⊨  c é A.
 
Além disso, qualquer outro argumento que tenha a forma (F2) é inválido, ou seja, a validade 
depende da forma.
 
Outra maneira de se enxergar essas formas:
 
Em (A1):        P1 gato → mamífero

    P2 Miau → gato
Logo: Miau → gato → mamífero

 
Se representarmos (A2) de modo análogo, teremos:
 

    Lulu → mamífero ← gato
Aqui não conseguimos partir de 'Lulu' e chegar em 'gato', apenas em 'mamífero'.
 
Validade e correção de argumentos:
 
Um argumento é correto se, além de ser válido, tiver somente premissas verdadeiras.
 
Entretanto, em lógica, nos preocuparemos especificamente com a validade (forma) de 
argumentos, e não com a verdade sobre as premissas, o que englobaria de maneira intratável 
todo o conhecimento humano. No máximo, poderemos avaliar se dada uma circunstância, as 
premissas são verdadeiras, mas não poderemos avaliar todas as possíveis circunstâncias.
 
Inferência:
 
A lógica é mais que a análise dos argumentos quanto a sua validade. Estuda também técnicas 
de produção de conclusões em argumentos válidos.
 
Podemos usar regras de inferência que são formas simplificadas de argumentos, como a forma 
F1, que pode ser aplicada a várias situações. Por exemplo, se tivermos as premissas:
 

Todo aluno de engenharia de computação é gênio.
    Você é um aluno de engenharia de computação.
 
e aplicarmos a regra de inferência F1, qual será a conclusão?
 
Formas de Inferência:
 
Dedução: conclui o que está nas premissas, inferência não ampliativa, apenas evidencia o que 
as premissas já informam. É o caso da forma F1.
 
Indução: vai além das premissas, generalizando-as. Por exemplo, se 80% dos entrevistados 
irão votar no candidato A, então 80% dos eleitores irão votar no candidato A; se a caixa tem 
100 bolas, e eu tirei 20 bolas e todas são brancas, então todas as bolas da caixa são brancas.
 
Linguagens:
 
Um sistema lógico é constituído de uma linguagem para escrever suas sentenças, de um 
sistema dedutivo para derivar novas sentenças e de uma semântica.
 



O que é linguagem e o que é língua?
- conjunto de símbolos?
- conjunto de sentenças construídas a partir de símbolos.
 
Linguagens de Programação vs. Língua portuguesa: Qual a diferença?
 
Linguagem Artificial (formal) vs. Natural (língua)
 
Porque não programamos computadores como escrevemos nossos textos? Linguagens de 
Programação são menos ambíguas, menos vagas, mais precisas, porém mais limitadas.
 
Linguagens têm várias dimensões:
- Sintática: gramática, morfologia, estrutura / forma;
- Semântica: significado, conteúdo;
- Pragmática: uso, aplicação, contexto, intenções.
 
Linguagem Artificial: um conjunto de símbolos básicos (alfabeto) em conjunto com uma 
gramática (regras de formação). Regras de formação dizem como construir expressões bem 
formadas da linguagem, como termos e fórmulas.
 
Na aritmética, temos os símbolos como '+', '-', '=', '0', '1', etc., e um conjunto de regras que 
diz que a expressão '4+5=9' é bem formada, mas que '+6=-' não o é.
 
Linguagem Objeto e Metalinguagem:
- 'The book is on the table' é uma sentença do inglês (usamos o português como 
metalinguagem para falar da linguagem objeto que neste caso é o inglês);
- '2+2' é uma expressão aritmética.
 
Lógica será nossa linguagem artificial objeto, e usaremos o português como nossa 
metalinguagem (ou a linguagem BNF, Backus–Naur Form, como metalinguagem).
 



Aula 3 - Sintaxe da Lógica Proposicional (ou Lógica de Ordem Zero):
 
A partir daqui começaremos a especificar a primeira modalidade de linguagem artificial objeto, 
com que representaremos o conhecimento sobre o qual pretendemos estudar e aplicar técnicas 
de inferência. Essa linguagem artificial será usada para formalizar argumentos, que até agora 
foram feitos na língua portuguesa, em um processo de tradução. Podemos tanto traduzir do 
português (ou outra linguagem) para a linguagem da lógica, como da linguagem da lógica para 
o português (ou outra linguagem).
 
Existem vários sistemas lógicos, e cada um terá um poder de expressão diferente, e muito 
menor que o da linguagem natural. Nem tudo aquilo que pode ser expresso no português, por 
exemplo, poderá ser formalizado na lógica. Iremos estudar no curso dois sistemas lógicos, 
a lógica de predicados e a lógica proposicional, que pode ser vista como um subconjunto 
da primeira. Elas diferem basicamente no seu compromisso ontológico, ou seja, na forma 
como tratam as coisas e o mundo: enquanto a lógica proposicional trata somente de fatos 
(proposições), a lógica de predicados é capaz de expressar fatos, objetos, relações e 
propriedades.
 
Na lógica proposicional, o argumento
 
  P1 Cléo é um peixe.
  P2 Miau é um gato.
  ⊨  Cléo é um peixe e Miau é um gato.
 
possui somente duas proposições: 'Cléo é um peixe' e 'Miau é um gato'. Assim, as premissas 
1 e 2 só tratam de uma proposição, cada uma, pois são sentenças atômicas, simples, que 
não podem ser decompostas em outras sentenças. Já a conclusão é uma sentença molecular, 
composta, que envolve duas sentenças atômicas, e trata de duas proposições diferentes.
 
Primeiro consideraremos, apenas, o nível sintático da modalidade de sistema lógico chamada 
lógica proposicional, ou seja, por enquanto somente definiremos o alfabeto da linguagem e as 
regras de formação de sentenças, nos utilizando do alfabeto. Ainda não será nossa preocupação 
a semântica (significado) dos símbolos e fórmulas definidos.
 
Alfabeto da Lógica Proposicional:
 
É constituído por:
 
- Símbolos de pontuação: (, );
- Símbolos de verdade: true, false;
- Símbolos proposicionais: P, Q, R, S, P1, Q1, R1, S1, P2,...;
- Conectivos proposicionais: ¬, ∧, ∨, →, ↔
 
Quanto aos conectivos, o símbolo ¬ é denominado por 'negação' ou 'não', ∧ por 'conjunção' 
ou 'e', ∨ por 'disjunção' ou 'ou', → por 'implicação' ou 'se-então', e ↔ por 'bi-implicação' ou 'se-e-
somente-se'.
 
Segundo João Nunes de Souza, 'os símbolos proposicionais são utilizados para representar 
as proposições na linguagem da lógica. O símbolo P, por exemplo, pode ser utilizado para 
representar a proposição 'Está chovendo''.
 
Fórmulas da Lógica Proposicional:
 
Regras de Formação de Fórmulas:
 
1 - Todo símbolo de verdade é uma fórmula;
 
2 - Todo símbolo proposicional é uma fórmula;
 



3 - Se H é uma fórmula, então (¬H) é uma fórmula;
 
4 - Se H e G são fórmulas, então a conjunção de H e G, dada por (H ∧ G), é uma fórmula;
 
5 - Se H e G são fórmulas, então a disjunção de H e G, dada por (H ∨ G), é uma fórmula;
 
6 - Se H e G são fórmulas, então a implicação de G por H, dada por (H → G), é uma fórmula. 
Nesse caso, H é o antecedente / implicante, e G o consequente / implicado da fórmula (H → G);
 
7 - Se H e G são fórmulas, então a bi-implicação entre H e G, dada por (H ↔ G), é uma fórmula. 
Nesse caso, H é o lado esquerdo e G o lado direito da fórmula (H ↔ G).
 
Obs.: Insistimos que H e G acima estão no lugar de fórmulas, e não de símbolos proposicionais.
 
Fórmulas bem formadas (wff - well formed formulas) são fórmulas que obedecem as regras de 
formação.
 
Os símbolos de pontuação não são obrigatórios mas ajudam a organizar a leitura da fórmula.
 
As regras de formação podem ser especificadas também usando outra linguagem artificial 
(metalinguagem): a notação BNF! Veja os símbolos dessa notação:
 
<elemento da linguagem>
::= (definido como)
| (alternativas)
[item] (0 ou 1 item)
{item} (0 ou mais itens)
Todo símbolo terminal é um símbolo da linguagem objeto.
 
Veja como especificaríamos as regras de formação de fórmulas da lógica proposicional:
 
1-2. <fórmula atômica> ::= true | false | <símbolo proposicional>

   <símbolo proposicional> ::= A | B | C | ... | Z | A1 | A2 | ... | B1 | ...
3-7. <fórmula molecular> ::= <fórmula atômica> | ¬ <fórmula molecular> |
                                       <fórmula molecular> ∧ <fórmula molecular> |
                                       <fórmula molecular> ∨ <fórmula molecular> |
                                       <fórmula molecular> → <fórmula molecular> |
                                       <fórmula molecular> ↔ <fórmula molecular>
 
Expressões e Tradução:
 
¬ A: não A, não se dá que A, não é fato que A, não é verdade que A, não é que A, não se tem 
que A, não ocorre A;
A ∧ B: A e B, A mas B, A embora B, A assim como B, A e além disso B, tanto A como B, A e 
também B, não só A como B, A apesar de B, ambos A e B;
A ∨ B: A ou B, pelo menos A ou B, ou A ou B;
A → B: se A, então B; quando A, então B; sempre que A, B; B se A; B contanto que A; B é 
condição necessária para A; A é condição suficiente para B; A implica B;
A ↔ B: A se e somente se B; A quando e somente quando B; A equivale a B; A é condição 
necessária e suficiente para B.
 
Formalizando o problema de Cavaleiros e Trapaceiros:
 
-- Cavaleiros (falam sempre a verdade) e Trapaceiros (nunca falam a verdade);
-- Alice diz 'Ao menos um de nós é um cavaleiro'; Bob diz 'Somos da mesma tribo'; o que é 
Alice?
 
A = "Alice é cavaleiro", B = "Bob é cavaleiro"



 
A → A ∨ B
¬A → ¬A ∧ ¬B
B → (A ∧ B) ∨ (¬A ∧ ¬B)
¬B → (¬A ∧ B) ∨ (A ∧ ¬B)
 
Atividade - Exercícios 1, 2 e 5, págs. 8 e 9 do livro de João Nunes de Souza.
 



Aula 4 - Sintaxe da Lógica de Predicados (ou Lógica de Primeira Ordem - LPO): 
caps. 5, 6 e7
 
Na lógica proposicional conseguimos formalizar fatos, mas, se tivermos um argumento como 
esse:
 

      P1 Todo gato é mamífero.
      P2 Miau é um gato.
      ⊨  Miau é mamífero.
 
Ele seria formalizado na lógica proposicional como:
 

      P1 A
      P2 B
      ⊨  C
 
onde  A= 'Todo gato é mamífero.', B = 'Miau é um gato.', e C = 'Miau é mamífero.'.
 
A formalização desse argumento não captura uma relação que existe entre as sentenças, pois 
não conseguimos, por exemplo, quebrar uma sentença em partes como 'Miau' e 'ser um gato'.
 
A lógica de predicados amplia o poder de expressão da lógica proposicional, e é capaz de 
formalizar além de fatos, objetos / indivíduos, relações entre objetos e propriedades de objetos. 
Para isso ela necessita de um alfabeto e um conjunto de regras de formação de fórmulas mais 
amplo.
 
Alfabeto da Lógica de Predicados:
 
<constante> ::= a|b|c|...|t|a1|a2|...
<variável> ::= x|y|z|u|v|w|x1|x2|...
<termo> ::= <variável>|<constante>
<símbolo de predicado> ::= A|B|C|...|Z|A1|A2|...
 
- As constantes representam objetos, indivíduos ou coisas individuais, como se fossem nomes 
próprios atribuídos a algo, ou algo que possa ser individualizado. Ex.: Miau, Cleo, os gatos;
- As variáveis podem representar um objeto qualquer dentro de um conjunto de objetos;
- Os símbolos de predicado representam relações entre objetos ou propriedades de um objeto. 
Ex.: ser gato, ser mamífero, ser amigo de.
 
Fórmulas da Lógica de Predicados:
 
<fórmula atômica> ::= <símbolo de predicado><termo1><termo2>...<termon>
 
Obs.: alguns autores colocam vírgulas entre os termos e parênteses agrupando-os.
 
A ordem dos termos é importante para definir a fórmula. A quantidade de termos que um 
predicado possui define sua aridade, que não pode mudar:
 
- Predicados com zero termo, ou seja, de aridade zero, são proposições (fatos);
- Predizados de aridade 1 são propriedades de objetos;
- Predicados de aridade maior que 1 são relações entre objetos.
 
'Está chovendo' pode ser formalizado com um predicado zero-ário C, na fórmula C, onde C 
= 'Está chovendo'.
'Miau é um gato' pode ser formalizado com um predicado unário G, na fórmula Gm, onde Gx 
= 'x é um gato' e m = 'Miau'.
'José é amigo de Maria' pode ser formalizado com um predicado binário A, na fórmula Ajm, onde 
Axy = 'x é amigo de y', j = 'João' e m = 'Maria'.



 
<fórmula molecular> ::= <fórmula atômica> | ¬ <fórmula molecular> |

                             <fórmula molecular> ∧ <fórmula molecular> |
                             <fórmula molecular> ∨ <fórmula molecular> |
                             <fórmula molecular> → <fórmula molecular> |
                             <fórmula molecular> ↔ <fórmula molecular>

 
<fórmula geral> ::= <fórmula molecular> |

                       ∀<variável><fórmula geral> |
                       ∃<variável><fórmula geral>

 
O símbolo ∀ é o quantificador universal e ∃ é o quantificador existencial.
 
Se tentarmos formalizar a sentença 'Alguém é filósofo', podemos identificar o predicado Fx 
= 'x é um filósofo', mas para obter a fórmula precisamos identificar também quem é o filósofo. 
Como ele não é um indivíduo específico, usamos o quantificador existencial: ∃xFx !
 
O quantificador universal ∀ pode significar 'para todo', 'qualquer', 'todo', 'cada', 
e o  quantificador existencial ∃ pode significar 'existe', 'existe ao menos 
um', 'algum', 'algo', 'alguém', 'um'.
 
Como poderíamos traduzir para o português a fórmula ∀xFx? e ∀yFy?
 
Todo quantificador tem associado a ele um escopo que é a (sub) fórmula na qual consta a 
variável que ele quantifica. O escopo de um quantificador é sempre a (sub) fórmula que está à 
direta dele (podemos usar parênteses para limitar o escopo do quantificador). Uma ocorrência 
de uma variável em um predicado está sempre sob o escopo do quantificador desta variável 
mais próximo à esquerda.
 
Qual o escopo e as ocorrências em: ∀xFx ∧ ∀xGx, ∃x(∀xFx ∧ ∀xGx) ?
 
Exemplos:
 
- Alguém gosta de Miau: ∃xGxm
- Todos gostam de Miau: ∀xGxm
- ∀xGxm : Miau gosta de todos
- ∃xGxm : Miau gosta de alguém
- Se alguém gosta de Miau, então Miau gosta de alguém: ∃xGxm → ∃xGxm, ∃xGxm → ∃yGym
- Ninguém é filósofo: ¬∃xFx (não é verdade que alguém é filósofo), ∀x¬Fx (dentre todos, 
nenhum é filósofo)
Obs.: existe uma correspondência entre ∀x¬A ≡ ¬∃xA e ¬∀xA ≡ ∃x¬A.
 
Dentre as ocorrências das variáveis distinguimos entre ocorrências livres e ligadas. Uma 
ocorrência de uma variável é ligada, se ela está sob o escopo de um quantificador; caso 
contrário a ocorrência é dita livre.
 
Qual o tipo de ocorrência das variáveis em (∀x∀yLxy) ∧ Rx ?
 
Uma fórmula é dita fechada se todos as ocorrências das variáveis são ligadas; caso contrário a 
fórmula é dita aberta.
 
Proposições categóricas:
 
Todo A é B.
Nenhum A é B.
Algum A é B.
Algum A não é B.
 



Todo gato é mamífero.
∀x (Gx → Mx), que é diferente de ∀x (Gx ∧ Mx) !
 
Nenhum peixe é mamífero.
∀x (Px → ¬Mx), que é o mesmo que ¬∃x(Px ∧ Mx)
 
Algum peixe é azul.
∃x(Px ∧ Ax), que é diferente de ∃x (Px → Ax) e de ∃xPx ∧ ∃xAx
 
Algum peixe não é azul.
∃x(Px ∧ ¬Ax)
 
Uma linguagem de primeira ordem é qualquer subconjunto da linguagem geral da LPO 
contendo ao menos um símbolo proposicional e, além disso, deve conter todos os símbolos 
de variável, todos os símbolos conectivos (operadores), todos os quantificadores e todos os 
símbolos de pontuação (Observe que não é preciso ter constantes). Usualmente trabalharemos 
com linguagens de primeira ordem e não com a linguagem geral.
 
Se temos somente a fórmula:
∃xPx ∧ Ac
diremos que nossa linguagem é ℒ1 = {P, A, c}
 
Atividade - Exercícios: pgs. 80, 89, 97, 113 e 118 de Mortari.
 



Aula 5 - Semântica da Lógica Proposicional (ou Lógica de Ordem Zero):
caps. 8 e 9
 
Em lógica, nos interessamos em saber se argumentos são válidos ou não, se a conclusão é 
consequência lógica das premissas. Um argumento é válido se qualquer condição que torna 
suas premissas verdadeiras faz com que sua conclusão seja também verdadeira.
 
Já conseguimos traduzir as sentenças em fórmulas lógicas e isso permitirá analisar 
argumentos. Como determinamos se uma fórmula é verdadeira ou falsa? Fazendo uma 
interpretação da fórmula, atribuindo um significado à fórmula, dentro da semântica da lógica.
 
Para interpretar uma fórmula, precisamos saber como interpretar seus símbolos. Alguns 
símbolos, como os conectivos, terão interpretação fixa, independente da fórmula.
 
No nosso estudo de lógica, iniciamos a semântica por dois elementos básicos, os valores 
verdade verdadeiro (V) e falso (F). Toda fórmula deverá ser ou V ou F e nada mais.
 
Para determinar o valor verdade de uma fórmula, precisamos especificar as condições, ou 
seja, considerar 'como é o mundo' no qual a fórmula será interpretada. Isso corresponde na 
verdade a estabelecer as condições para as partes da fórmula, e então por composicionalidade 
determinar o valor verdade da fórmula.
 
Na lógica proposicional, isso envolve determinar o valor verdade das fórmulas atômicas e, por 
composição, determinar o valor verdade das fórmulas moleculares.
 
Para fazer essa composição, precisamos saber que os conectivos correspondem a funções de 
verdade, que recebem como argumentos valores verdade e retornam algum valor lógico. As 
funções de verdade de cada um dos conectivos (¬, ∧, ∨, →, ↔) podem ser descritas como uma 
tabela verdade.
 
[TABELAS VERDADE]
 
As funções de verdade dos conectivos são fixas e permitem determinar o valor verdade de uma 
fórmula molecular qualquer, a partir do valor verdade das fórmulas atômicas. Já as fórmulas 
atômicas (símbolos proposicionais) podem ter várias interpretações, e precisaremos definir as 
condições para cada fórmula atômica, em cada caso que estudarmos. Faremos isso usando 
uma valoração ou interpretação proposicional.
 
Na verdade, o conceito de valoração pode ser estendido para englobar também as funções 
de verdade. Uma valoração é uma função que tem como argumento uma fórmula qualquer e 
retorna um valor verdade. Como as funções de verdade independem da fórmula, a valoração só 
mudará, para cada caso, como são interpretados os símbolos proposicionais.
 
Formalizando, uma valoração v é uma função do conjunto de todas as fórmulas de uma 
linguagem proposicional  no conjunto de valores verdade {V, F}, tal que:
a) v(¬α)=V sse v(α)=F
b) v(α∧β)=V sse v(α)=v(β)=V
c) v(α∨β)=V sse vα)=V ou v(β)=V
d) v(α→β)=V sse v(α)=F ou v(β)=V
e) v(α↔β)=V sse v(α)=v(β)
(α e β representam fórmulas, atômicas ou moleculares)
 
Exemplo: Para uma valoração v1, temos que v1(C)=V e v1(D)=F, e assim a fórmula C→(C∧D) 
teria valoração v1(C→(C∧D))=F. Já para uma outra valoração v2, poderíamos ter v2(C)=F 
e v2(D)=F, e assim v2(C→(C∧D))=V.
 
Para determinar o valor verdade de uma fórmula em todas as possíveis valorações, precisamos 
avaliar todas as possíveis combinações de atribuição de valor verdade para os símbolos 
proposicionais. Como essas combinações são finitas, podemos montar uma tabela verdade 



que nos dirá, para cada valoração, qual o valor verdade da fórmula. Isso permitirá determinar 
se um argumento é válido ou não, ou seja, se em cada valoração em que as premissas são 
verdadeiras a conclusão também é verdadeira.
 
Analisando tabelas verdade, poderemos notar que certas fórmulas apresentam sempre o 
valor verdade V para toda valoração que atribuirmos. Estas fórmulas são tautologias, e seu 
valor verdade independe dos valores verdade dos símbolos proposicionais envolvidos. Já uma 
fórmula que apresenta somente valor verdade F, para toda valoração, é dita contradição 
(logicamente falsa, ou inconsistente). Todas as demais são contingências, ou seja, para ao 
menos uma valoração são verdadeiras, e para ao menos outra valoração são falsas.
 
Agora, podemos formalizar o conceito de consequência lógica, que, no caso da lógica 
proposicional, é chamada de consequência tautológica.
 
Consequência Tautológica (implicação tautológica): Uma fórmula α implica tautologicamente 
uma fórmula β (ou β é consequência tautológica de α) se, para toda valoração v tal que v(α)
=V, temos que v(β)=V. Dizemos então que α ⊨ β.
 
Modelo: Uma valoração v é um modelo de um conjunto de fórmulas Γ se, para toda fórmula γ ∈ 
Γ, v(γ)=V. Dizemos então que v ⊨ Γ.
 
Redefinindo Consequência Tautológica (implicação tautológica): Seja Γ um conjunto de 
fórmulas, e α uma fórmula, dizemos que Γ implica tautologicamente α (ou α é consequência 
tautológica de  Γ) se, para toda valoração v tal que v ⊨ Γ, v(α)=V.
 
Uma fórmula α implica tautologicamente uma fórmula β (ou β é consequência tautológica de α) 
se, para toda valoração v tal que v(α)=V, temos que v(β)=V. Dizemos então que α ⊨ β.
 
Equivalência Tautológica: Uma fórmula α é tautologicamente equivalente a uma fórmula β se, 
para toda valoração v, v(α)=v(β).
 
Exemplos: (A∨B)→C, ¬B ⊨ A→C,
 
              B→A, ¬B ⊨ ¬A
 
Exemplos: cavaleiros e trapaceiros
 



Aula 6 - Semântica da Lógica de Predicados (ou Lógica de Primeira Ordem - LPO):
cap. 10
 
 
Para o seguinte argumento, que é um argumento válido como já vimos:
 

      P1 Todo gato é mamífero.
      P2 Miau é um gato.
      ⊨  Miau é mamífero.
 
Se fôssemos avaliar sua validade, cada sentença seria representada na lógica proposicional 
com um símbolo proposicional distinto, e teríamos que A, B ⊨ C. Como esses são símbolos 
proposicionais distintos, poderíamos ter uma valoração v1 tal que v1(A)=V, v1(B)=V e v1(C)
=F, e assim diríamos que esse argumento não é válido, o que parece absurdo!
 
Devemos considerar que as valorações não são sofisticadas (não detalham) o suficiente para 
dar conta de fórmulas gerais, por exemplo. Para obtermos esse detalhamento semântico 
necessário, não podemos nos limitar a dizer que tais ou quais fórmulas atômicas (e gerais) são 
verdadeiras ou falsas, mas precisamos também dizer por quê. Assim, passaremos então ao 
conceito de estrutura.
 
Uma estrutura ℰ, de uma LPO ℒ, é composta por um universo (ou domínio) Uℰ e por uma 
função interpretação Iℰ.
 
O universo (domínio) é definido como um conjunto não-vazio. Pode ser o conjunto dos planetas 
do sistema solar, o conjunto de alunos da sala, ou {1,2,3,4}.
 
A função de interpretação I leva elementos da LPO ao seu valor semântico. Para as 
constantes, a interpretação as leva a elementos do conjunto universo. Para predicados unários 
(propriedades), a interpretação leva a subconjuntos do conjunto universo. Para predicados 
binários, a interpretação leva a um conjunto de pares ordenados de elementos do conjunto 
universo. De forma mais geral, cada predicado de aridade n (n>0) está associado pela 
interpretação a um subconjunto de Un, onde U é o universo. Para predicados zero-ários, a 
interpretação fará o mesmo que a valoração, associará um valor verdade V ou F.
 
Por exemplo, supondo a LPO ℒ = {R, M, C, H, G, a, b, c, d}, podemos ter uma estrutura ℰ cujo 
universo seja U = {1, 2, 3} e cuja função interpretação I seja:
 

    I(a) = 1;     I(R) = {1, 2};
    I(b) = 2;     I(M) = {2, 3};
    I(c) = 3;     I(C) = {};
    I(d) = 2;     I(H) = Uℰ;

        I(G) = 
{<2,1>, <3,1>, <3,3>}.
 
Precisamos agora atribuir valor semântico às fórmulas, ou seja, definir seu valor verdade. Mas 
como proceder para determinar o valor semântico de uma fórmula em uma estrutura ℰ?
 
Para um predicado zero-ário S, ℰ(S)=V sse I(S)=V;
 
Para um predicado n-ário P, ℰ(Pt1t2...tn)=V sse <I(t1), I(t2),..., I(tn)> ∈ I(P), onde t1, t2,..., tn 
são termos;
 
Para as fórmulas α e β, ℰ(¬α)=V sse ℰ(α)=F, ℰ(α∧β)=V sse ℰ(α)=ℰ(β)=V, ℰ(α∨β)=V sse ℰ(α)=V 
ou ℰ(β)=V, ℰ(α→β)=V sse ℰ(α)=F ou ℰ(β)=V, e ℰ(α↔β)=V sse ℰ(α)=ℰ(β);
 
Para a fórmula α quantificada universalmente, ℰ(∀xα)=V sse ℰ(α[x/i])=V para todo parâmetro i;
 



Para a fórmula α quantificada existencialmente, ℰ(∃xα)=V sse ℰ(α[x/i])=V para algum 
parâmetro i;
 
α[x/i] significa a fórmula α tendo a substituição de todas as ocorrências livres de x por i (um 
parâmetro i pode ser uma constante ou o nome de um indivíduo do universo - expandimos 
assim a linguagem com novas constantes, e também a interpretação para dar um valor a cada 
nova constante);
 
Para a fórmula α aberta com variáveis livres x1,...,xn, ℰ(α)=V sse ℰ(∀x1...∀xnα)=V.
 
[EXEMPLOS]
 
Validade e Consequência Lógica:
 
Uma fórmula α é válida (ou logicamente verdadeira), sse para toda estrutura ℰ, ℰ(α)=V;
 
Uma fórmula α é uma contradição (ou logicamente falsa), sse para toda estrutura ℰ, ℰ(α)=F;
 
Uma fórmula α é uma contingência, sse, para alguma estrutura ℰ1, ℰ1(α)=V, e, para alguma 
estrutura ℰ2, ℰ2(α)=F.
 
Note que toda tautologia é válida, mas nem toda fórmula válida é uma tautologia.
 
Não podemos usar tabelas verdade para determinar se uma fórmula da lógica de predicados é 
válida. Mas para determinar que uma fórmula é inválida, basta mostrar uma estrutura em que 
a fórmula é falsa.
 
Modelo: Uma estrutura ℰ é um modelo de um conjunto de fórmulas Γ se, para toda fórmula γ ∈ 
Γ, ℰ(γ)=V. Dizemos então que ℰ ⊨ Γ.
 
Se existe um conjunto de fórmulas que possui um modelo, dizemos que esse conjunto de 
fórmulas é satisfatível. Caso não exista modelo para um conjunto de fórmulas, esse conjunto é 
insatisfatível.
 
Seja Γ um conjunto de fórmulas, e α uma fórmula, dizemos que Γ ⊨ α (ou α é consequência 
lógica de  Γ, ou ainda que Γ implica logicamente α), se todo modelo de Γ é também modelo de 
α.
 
Assim como tautologia é um caso particular das fórmulas válidas, consequência tautológica é 
um caso particular de consequência lógica.
 
Propriedades:
 
- α é valida sse ⊨ α (α é consequência lógica de um conjunto vazio de premissas);
Exemplos: cavaleiros e trapaceiros
 



Aula 7 - Consequência Lógica, Sistemas de Prova, Corretude e Completude
 
Aula 8 - Tablôs para Lógica Proposicional
 
Aula 9 - Tablôs para Lógica de Predicados
 



Aula 10 - Resolução para Lógica Proposicional
 
Resolução é um procedimento de prova por refutação (por absurdo).
 
Ela não é aplicável a qualquer fórmula da lógica proposicional, somente a cláusulas da lógica 
proposicional. Uma cláusula na lógica proposicional é uma disjunção de literais, e literais são 
fórmulas atômicas e negações de fórmulas atômicas.
 
As fórmulas da lógica proposicional que não são cláusulas podem ser convertidas para a forma 
clausal, também chamada de forma normal conjuntiva. Para converter seguimos o seguinte 
procedimento (adaptado de http://www.pucsp.br/~logica/):
 
1. substituem-se fórmulas A→B por ¬A ∨ B; e A ↔ B por (¬A ∨ B) ∧ (¬B ∨ A)
2. elimina-se a negação que precede os parênteses substituindo-se:
¬(A ∨ B) por ¬A ∧¬ B e ¬(A ∧ B) por ¬A ∨¬ B
3. eliminam-se as negações múltiplas substituindo ¬(¬ A) por A
4. elimina-se o alcance dos conectivos substituindo A ∨ (B ∧ C) por (A ∨ B) ∧ (A ∨ C)
 
Deste modo, uma fórmula está em FORMA NORMAL CONJUNTIVA (FNC), se e somente se:
1. No máximo contém os conectivos ¬, ∨, ∧
2. A negação ¬  não tem alcance sobre os conectivos ∧ e ∨
3. Não aparecem negações sucessivas
4. O conectivo ∨ não tem alcance sobre ∧ na FNC
 
Exemplos:    FNC: (¬ P ∨ Q) ∧ (R ∨ S ∨ P)
 
A regra de resolução a ser aplicada às cláusulas:
                         L1 ∨...∨ Ln,   M1 ∨...∨ Mm                       

L1 ∨...∨ Li-1 ∨ Li+1 ∨...∨ Ln ∨ M1 ∨...∨ Mj-1 ∨ Mj+1 ∨...∨ Mm

 
onde Li e Mj são literais complementares (um é a negação do outro).
 
Chamamos o resultado da aplicação da regra de resolução de resolvente.
 
A regra de resolução pode ser vista como uma extensão da regra de inferência Modus Ponens:
   P, P→Q ⊨ Q
 
Observações:
- somente um par de literais complementares pode ser eliminado a cada aplicação da regra de 
resolução;
- somente um par de cláusulas pode ser resolvido de cada vez;
- literais duplicados na mesma cláusula podem ser simplificados para um só: ... ∨ C ∨ C ∨... 
pode ser escrito como ... ∨ C ∨...;
- qualquer cláusula contendo literais complementares, isto é, na forma ... ∨ C ∨ ¬C ∨..., pode 
ser descartada (por já ser tautologia).
 
Ocorre um absurdo em uma prova por resolução quando encontramos uma cláusula vazia, isto 
é, quando o resolvente é vazio, significando que é algo sempre falso.
 
Para verificar se uma fórmula é tautologia, negamos essa fórmula e buscamos pela cláusula 
vazia. Se a cláusula vazia for encontrada, a fórmula é uma tautologia.
 
Para verificar se uma conclusão é consequência lógica de um conjunto de premissas, negamos 
a conclusão e a colocamos junto com as premissas, e buscamos a cláusula vazia. Se a cláusula 
vazia for encontrada, a conclusão é consequência lógica das premissas.
 
Se não encontramos a cláusula vazia após resolver todas as cláusulas com literais 
complementares (incluindo as iniciais e as derivadas posteriormente), então dizemos que não 



há absurdo e portanto não podemos afirmar que haja tautologia ou consequência tautológica.
 
Exemplos:
- P, P→Q ⊨ Q
- A ∨ B, A→C, B→C ⊨ C
- A→B ⊨ A↔B
 
Exemplos: cavaleiros e trapaceiros
 



Aula 11 - Resolução para Lógica de Predicados
 
Resolução pode ser aplicada também para a lógica de predicados, desde que as fórmulas 
estejam também na forma clausal, que segue um procedimento assim:
 
1. substituem-se fórmulas:
A → B por ¬A ∨ B
A ↔ B por (¬A ∨ B) ∧ (¬B ∨ A)
 
2. reduz-se o alcance da negação, substituindo:
¬(A ∨ B) por ¬A ∧ ¬ B
¬(A ∧ B) por ¬A ∨ ¬ B
¬(¬A) por A
¬∃xA por ∀x¬A
¬∀xA por ∃x¬A
 
3. renomeiam-se as variáveis para que cada quantificador tenha a sua variável;
 
4. movem-se os quantificadores para o início da fórmula, preservando a ordem e o escopo 
(neste momento, a fórmula estará na forma Prenex.);
 
5. eliminam-se os quantificadores existenciais (skolemização):
∃xP(x) transforma-se em P(a), onde 'a' é uma constante nova (constante de skolem)
∀x1...∀xn∃xP(x) transforma-se em ∀x1...∀xnP(f(x1,...,xn)), onde 'f' é uma função nova (função de 

skolem)
Obs.: a fórmula após a skolemização não é equivalente à fórmula original, mas a fórmula 

original é insatisfatível sse a formula após a skolemização também o é;
 
6. descartam-se os quantificadores universais (somente existem variáveis universais agora);
 
7. elimina-se o alcance dos conectivos substituindo A ∨ (B ∧ C) por (A ∨ B) ∧ (A ∨ C);
 
8. padronizam-se as variáveis, cada cláusula com suas próprias variáveis.
 
Exemplo:
 
Todo mundo que ama todos os animais é amado por alguém (Axy: x ama y; Nx: x é animal):
∀x(∀y(Ny→Axy)→∃yAyx)
 
Forma clausal:
( Nf(x) ∨ Ag(x)x ) ∧ ( ¬Axf(x) ∨ Ag(x)x )
( Nf(x1) ∨ Ag(x1)x1 ) ∧ ( ¬Ax2f(x2) ∨ Ag(x2)x2 )
 
A regra de resolução para Lógica de Predicados:
 
                         L1 ∨...∨ Ln, M1 ∨...∨ Mm                               

(L1 ∨...∨ Li-1 ∨ Li+1 ∨...∨ Ln ∨ M1 ∨...∨ Mj-1 ∨ Mj+1 ∨...∨ Mm)θ
 
onde Liθ e Mjθ são literais complementares, e θ é a unificação de Li e ¬Mj.
 
Unificação: substitução que torna as fórmulas iguais e pode existir ou não (não unificável).
 
Unificador mais geral: aquele que impõe a menor restrição:
θ é umg se para todo unificador φ, existe subsituição δ, tal que φ=δθ
 
Procedimento de Unificação de A e B com θ:
1. Compare A e B da esquerda para a direita, comparando símbolo a símbolo;
2. Caso ache símbolos diferentes, se um for uma variável x e o outro for um termo t, e x não 



ocorre em t, então adicione {x/t} em θ;
se não, falha (não unificável): símbolos de constante ou função diferentes, ou x ocorre em t;
3. Aplique θ em A e B, e volte para 1.
 
Exemplos:
C(a,x) e C(a,b) => θ={x/b}
C(a,x) e C(y,b) => θ={x/b,y/a}
C(a,x) e C(y,(f(y)) => θ={y/a,x/(f(a)}
C(a,x) e C(b,x) => falha (constantes diferentes)
C(a,x) e C(y,f(x)) => falha (x ocorre em f(x))
C(a,f(x)) e C(y,g(x)) => falha (funções diferentes)
 
Exemplo:
Frases:
Todo mundo que ama todos os animais é amado por alguém;
Qualquer um que mata um animal é amado por ninguém;
João ama todos os animais;
João ou a Curiosidade matou o gato, que se chama Atum;
Todo gato é um animal;
Conclusão: A curiosidade matou o gato
 
Fórmulas: (Axy: x ama y; Nx: x é um animal; Mxy: x matou y; João: j; Curiosidade: c; Atum: 
a; Gx: x é um gato)
∀x(∀y(Ny→Axy)→∃yAyx)
∀x(∃y(Ny∧Mxy)→∀z¬Azx)
∀x(Nx→Ajx)
Mja ∨ Mca
Ga
∀x(Gx→Nx)
⊨ Mca
 
Forma Clausal:
( Nf(x1) ∨ Ag(x1)x1 ) ∧ ( ¬Ax2f(x2) ∨ Ag(x2)x2 )
¬Ny ∨ ¬Mxy ∨ ¬Azx
¬Nx ∨ Ajx
Mja ∨ Mca
Ga
¬Gx ∨ Nx
¬ Mca (conclusão negada)
 
Resolução:
1. Nf(x1) ∨ Ag(x1)x1

2. ¬Ax2f(x2) ∨ Ag(x2)x2

3. ¬Ny3 ∨ ¬Mx3y3 ∨ ¬Az3x3

4. ¬Nx4 ∨ Ajx4

5. Mja ∨ Mca
6. Ga
7. ¬Gx7 ∨ Nx7
8. ¬Mca
9. Na (6,7) θ={x7/a}
10. Mja (5,8) θ={}
11. ¬Nf(j) ∨ Ag(j)j (4,2) θ={x2/j, x4/f(j)}
12. Ag(j)j (11,1) θ={x1/j}
13. ¬Mx3a ∨ ¬Az3x3 (9,3) θ={y3/a}
14. ¬Az3j (10,13) θ={x3/j}

15. ∅ (12,14) θ={z3/g(j)}


