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Proposição

Expressão que traduz uma afirmação e à qual se pode associar um e um
só dos valores “verdadeiro” ou “falso”.

Exemplos

• 18 + 20 = 38 é uma proposição verdadeira.

• “Existe um número par maior do que 2 que é primo” é uma proposição falsa.

• 3 + � ≤ 0 não é uma proposição, uma vez que não é universalmente possível
associar um dos valores “verdadeiro” ou “falso”, pois depende do valor de �



A negação de uma proposição é uma nova proposição que é verdadeira
se a primeira for falsa e falsa se a primeira por verdadeira.

Exemplo

A proposição “A Ilha Graciosa é conhecida como a «Ilha Branca»” é uma
proposição verdadeira.

A sua negação – “A Ilha Graciosa não é conhecida como a «Ilha Branca»”
–, é uma proposição falsa.

Quando pretendemos assinalar que uma proposição é a negação de
outra, escrevemo-la antecedida do símbolo de negação ~



A conjunção de duas proposições, � e �, é uma nova proposição que resulta de
ligar � e � pelo símbolo ∧ (lê-se “e”), representando-se por � ∧ �

Conjunção de Proposições

Esta nova proposição é verdadeira apenas quando � e � são
simultaneamente verdadeiras. Se pelo menos uma delas for falsa, a
conjunção é uma proposição falsa.

Exemplo

�: Zero é o elemento neutro da adição
q: Zero é o elemento absorvente da
multiplicação.
� ∧ �: Zero é o elemento neutro da
adição e Zero é o elemento absorvente
da multiplicação

Como � e � são proposições
verdadeiras, resulta que � ∧ �
também é uma proposição
verdadeira.



A disjunção de duas proposições, � e �, é uma nova proposição que resulta de
ligar � e � pelo símbolo ∨ (lê-se “ou”), representando-se por � ∨ �

Disjunção de Proposições

Esta nova proposição é falsa apenas quando � e � são simultaneamente
falsas. Se pelo menos uma delas for verdadeira, a disjunção é uma
proposição verdadeira.

Exemplo

�: A Ilha Graciosa pertence ao grupo
ocidental do arquipélago dos Açores
q: A Ilha Graciosa é conhecida como a
«Ilha Branca»
� ∨ �: A Ilha Graciosa pertence ao grupo
ocidental do arquipélago dos Açores ou é
conhecida como a «Ilha Branca»

Uma vez que � é uma proposição
verdadeira, tem-se que � ∨ �
também é uma proposição
verdadeira. Isto, apesar de � ser
uma proposição falsa.



Consideremos, agora, a proposição:
Se os alunos do 9.º � frequentam a sala de estudo, então os alunos do 9.º �

ganham pontos para o «Supera-te!».

Esta é uma proposição composta por duas proposições: “os alunos do 9.º �
frequentam a sala de estudo” e “os alunos do 9.º � ganham pontos para o
«Supera-te!»”, ligadas pelo conector “se …, então …”

Em Matemática, este conector remete-nos para uma implicação,
representada pelo símbolo ⇒

Assim, quando se pretende dizer que a proposição � implica a proposição
�, escreve-se � ⇒ �

Implicação de Proposições



Numa implicação entre duas proposições, a primeira designa-se por
antecedente e a segunda designa-se por consequente.

Numa proposição da forma � ⇒ � , � é uma condição
suficiente para que � ocorra, ou seja, basta que � ocorra para
que � também ocorra.

Do mesmo modo, diz-se que � é uma condição necessária
para que � ocorra, ou seja, se � não ocorrer então � também
não irá ocorrer. Assim, � ⇒ � é equivalente a ~� ⇒ ~�.

~� ⇒ ~� diz-se a implicação contra-recíproca de � ⇒ �
� ⇒ � diz-se a implicação recíproca de � ⇒ �



Em cada uma das seguintes implicações, distingue a condição necessária da
condição suficiente e diz se a implicação recíproca é verdadeira.

Exemplo 1

1. Se um número natural termina em zero, então é par.
 Condição suficiente → um número natural termina em zero
 Condição necessária → um número natural é par.
 Implicação recíproca → Se um número natural é par, então termina em

zero.

Neste caso, a implicação recíproca é falsa, pois 2 é um número par e não termina
em zero…



2. Se um triângulo é equilátero, então é isósceles.
 Condição suficiente → um triângulo é equilátero;
 Condição necessária → um triângulo é isósceles.
 Implicação recíproca → Se um triângulo é isósceles, então é equilátero.

Neste caso, a implicação recíproca é falsa, pois, como se pode
ser ao lado, o triângulo [���] é isósceles, mas não é
equilátero.



3. Num triângulo, a lados iguais opõem-se ângulos iguais

Esta proposição pode ser traduzida para: Se dois lados de um triângulo são
iguais, então os ângulos que lhes são opostos são iguais.

 Condição suficiente → dois lados de um triângulo são iguais;
 Condição necessária → os ângulos que lhes são opostos são iguais
 Implicação recíproca → Se dois ângulos opostos de um triângulo são

iguais, os lados que lhes são opostos são iguais.

A implicação recíproca, neste caso, é verdadeira. A demonstração é feita
usando o critério de congruência ALA.



4. Num quadrado, as diagonais são perpendiculares.

Esta proposição pode ser traduzida para: Se um quadrilátero é quadrado,
então as diagonais são perpendiculares.

 Condição suficiente → um quadrilátero é quadrado;
 Condição necessária → as diagonais do quadrilátero são perpendiculares;
 Implicação recíproca → Se as diagonais de um quadrilátero são

perpendiculares, então é um quadrado.

A implicação recíproca, neste caso, é falsa, Basta considerar um losango que
não tenha ângulos retos.



5. � e � são números naturais e não são primos entre si ⇒ �. �. � �; � > 1

 Condição suficiente → � e � são números naturais e não são primos
entre si ;

 Condição necessária → �. �. � �; � > 1 
 Implicação recíproca → Se �. �. � �; � > 1, então � e � são números

naturais e não são primos entre si

A implicação recíproca, neste caso, é falsa. Basta observar que
�. �. � 2; −2 = 2 > 1 e, contudo, −2 não é um número natural.



Na proposição:
Se os alunos do 9.º � frequentam a sala de estudo, então os alunos do 9.º �

ganham pontos para o «Supera-te!».

Exemplo 2

 Condição suficiente → os alunos do 9.º � frequentam a sala de estudo
 Condição necessária → os alunos do 9.º � ganham pontos para o «Supera-

te!»
 Implicação recíproca → Se os alunos do 9.º � ganham pontos para o «Supera-

te!», então os alunos do 9.º � frequentam a sala de estudo
 Implicação contra-recíproca → Se os alunos do 9.º � não ganham pontos para

o «Supera-te!», então os alunos do 9.º � não frequentam a sala de estudo.



A implicação entre duas proposições é uma nova proposição que é
verdadeira se ou o antecedente é verdadeiro ou o consequente é falso.

Considerando a proposição do exemplo anterior, verifica-se que esta é
verdadeira se os alunos do 9.º � frequentarem a sala de estudo e
obtiverem pontos para o «Supera-te!» , ou se não frequentarem a sala
de estudo. A proposição é falsa apenas se os alunos do 9.º �
frequentarem a sala de estudo e não obtiverem pontos para o «Supera-
te!»

Porém, como se sabe que a contra-recíproca é verdadeira, então a
proposição também é verdadeira.



Consideremos, agora, a proposição:
A turma 9.º � é a vencedora do «Supera-te!» se e só se a turma 9.º � é a que tem 

maior pontuação

Esta é uma proposição composta por duas proposições: “A turma 9.º � é a
vencedora do «Supera-te!» ” e “A turma do 9.º � é a que tem maior pontuação”,
ligadas pelo conector “se e só se”

Em Matemática, este conector remete-nos para uma equivalência,
representada pelo símbolo ⇔

Assim, quando se pretende dizer que a proposição � é equivalente à
proposição �, escreve-se � ⇔ �.

Equivalência de Proposições



A Matemática, enquanto corpo de conhecimentos, engloba vários ramos, a que
também se pode dar o nome de teorias.

Como exemplos, temos:

Teoria de Números Ramo da Matemática que se dedica ao
estudo dos números inteiros, em particular
dos números primos

Estatística Ramo da Matemática que trata da
obtenção de informação e do tratamento
de dados, com o objetivo de analisar as
características ou comportamentos de
determinadas populações em relação aos
mais variados assuntos;

Álgebra Ramo da Matemática que estuda a
manipulação formal de equações,
operações matemáticas, polinómios e
estruturas algébricas



Uma teoria consiste num dado conjunto de proposições consideradas
verdadeiras, assim como de todas as proposições que delas forem
dedutíveis logicamente.

Uma teoria parte de um conjunto de proposições consideradas
verdadeiras sem as deduzir de outras: os axiomas.

Isto, fixando previamente alguns objetos primitivos e algumas relações
entre objetos não definíveis a partir de outras (as relações primitivas).

O conjunto destes objetos primitivos, relações primitivas e axiomas
denomina-se axiomática da teoria.



Por outro lado, também fazem parte de uma teoria todas as proposições que
podem ser deduzidas a partir da sua axiomática, assim como os novos objetos,
cujo significado é traduzido por uma definição.

As novas proposições pode ser categorizadas em teoremas, lemas e
corolários. Todas elas apenas são consideradas válidas quando existe uma
demonstração que comprova a sua veracidade

Teorema – afirmação que pode ser provada como verdadeira, por meio
de outras afirmações já demonstradas, como outros teoremas,
juntamente com afirmações anteriormente aceites, como axiomas.
Lema – proposição considerada resultado auxiliar para a demonstração de
um teorema considerado mais relevante.
Corolário – consequência direta de outro teorema ou de uma definição,
sendo as suas demonstrações frequentemente omitidas por serem
simples.



As proposições mais comuns que são formuladas são do tipo � ⇒ � e
� ⇔ �

Sempre que um resultado é formulado na forma � ⇒ �, diz-se que � é
a hipótese e que � é a tese.

Exemplos

 Se está a chover, então há nuvens no céu.

hipótese tese

 Se � > �, então
�

�
<

�

�
.

hipótese tese



Já vimos que no método axiomático, tudo é deduzido de um conjunto de
proposições fundamentais: os axiomas.

Desde que exista acordo sobre os axiomas, sobre os objetos e as relações
primitivas, e sobre o modo como novas proposições são deduzidas, não
ficam dúvidas sobre as conclusões a que chegamos.

Considerando interpretações intuitivas para os axiomas, para os objetos e
para as relações primitivas, será possível aplicar os teoremas à resolução
de problemas da vida real. Uma qualquer teoria pode, então e num
determinado contexto, funcionar como um modelo da realidade.

Axiomatização da Geometria



No que se refere à axiomatização da Geometria, há uma obra que merece
especial relevo: os “Elementos” de Euclides.

Nesta obra, Euclides tentou sistematizar todos os conhecimentos
geométricos da altura, por via dedutiva: partindo de proposições aceites
sem demonstração, designadas por “axiomas” e “postulados”, deduziu, de
forma lógica, outras proposições.

Em homenagem ao autor, esta geometria é conhecida por Geometria
Euclidiana.



Desde Euclides foram várias as axiomáticas apresentadas para esta Geometria
que, com o decurso do tempo, foram sendo aperfeiçoadas

Se considerarmos duas quaisquer dessas axiomáticas, numa forma
rigorosa, é possível definir os termos e relações primitivas de uma através
dos termos e relações primitivas da outra e demonstrar os axiomas de
uma a partir dos axiomas da outra.

Quando tal acontece diz-se que as axiomáticas são equivalentes.

Axiomáticas equivalentes resultam nos mesmos teoremas.



Como já vimos, Euclides tentou sistematizar, nos
“Elementos”, todos os conhecimentos geométricos da
altura utilizando um sistema dedutivo.

Assim, Euclides começou por apresentar vinte e
três definições de várias entidades que utilizaria
ao longo da obra:
 Ponto é o que não tem partes, ou o que não

tem grandeza alguma;
 Superfície é o que tem comprimento e largura;
 Ângulo obtuso é o que é maior que o ângulo

reto. …

Apresentou, de seguida, uma lista de cinco proposições de carácter
geométrico, que aceita sem justificação e que constituem uma das bases
do seu sistema dedutivo: os postulados.

Axioma Euclidiano de Paralelismo



1.º Postulado – Dados dois pontos, há um segmento de reta que os une.

2.º Postulado – Um segmento de reta pode ser prolongado indefinidamente para
contruir uma reta

3.º Postulado – Dados um ponto qualquer e uma distância qualquer pode-se
construir um círculo de centro naquele ponto e raio igual à distância dada.

4.º Postulado – Todos os ângulos retos são iguais.

5.º Postulado – Se duas retas num plano, intersetadas por uma terceira,
determinam com essa ângulos internos do mesmo lado da secante, cuja soma é
inferior a um ângulo raso, então as duas retas intersetam-se no semiplano
determinado pela secante que contém esses dois ângulos



Euclides apresentou, ainda, cinco axiomas, proposições também aceites como
verdadeiras, mas que não tinham conteúdo associado especificamente à
geometria.

1. Coisas iguais a uma mesma coisa são iguais

2. Se iguais são adicionados a iguais, os totais obtidos são iguais.

3. Se iguais são subtraídos de iguais, os totais obtidos são iguais.

4. Coisas que coincidem uma com a outra são iguais.

5. O todo é maior do que qualquer uma das partes.

Como acabámos de ver, na forma histórica original da Axiomática de Euclides, há
uma clara distinção entre postulado e axioma, de acordo com o que se supunha
ser o respetivo grau de evidência e de aplicabilidade.



Os “Elementos” de Euclides foram aceites até ao século XIX como
modelo praticamente inultrapassável de rigor.

Apenas o 5.º postulado, pela sua aparente complexidade,
levou a que muitos matemáticos duvidassem do seu carácter
independente, acreditando ser possível demonstrá-lo a partir
dos axiomas e dos restantes postulados.

No século XIX, provou-se que o 5.º postulado é, de facto,
independente, no sentido em que é possível construir modelos
coerentes tanto para uma Geometria em que se admitam os
cinco postulados de Euclides (Geometria Euclidiana), como
para uma Geometria em que se admitam os quatro primeiros
postulados e uma negação do quinto.



Uma Geometria em que se admitam os quatro primeiros postulados e a
negação do quinto diz-se uma Geometria Não-Euclidiana.

Têm-se como exemplos a Geometria Esférica (geometria feita
sobre uma esfera) e a Geometria Hiperbólica (admite a
possibilidade de, dada uma reta, haver mais do que uma
paralela a passar sobre o

A Geometria Hiperbólica
resulta dos trabalhos
independentes de Gauss,
Bolyai e Lobachevsky.

mesmo ponto).



Para além da questão da independência do quinto postulado, a análise lógica
mais exigente que foi desenvolvida na transição dos séculos XIX e XX dos
fundamentos da Matemática em geral e, em particular, da Geometria, levou a
que alguns aspetos da obra de Euclides fossem criticados e aparecessem
axiomáticas mais rigorosas para a geometria euclidiana.

Deixou de ser feita a distinção entre postulados e axiomas e foi
reconhecida a necessidade de partir de termos indefinidos (conceitos
primitivos), relações indefinidas entre termos, e axiomas que façam
intervir esses termos e relações ou outros que se definam a partir destes,
envolvendo adicional e exclusivamente operações lógicas.

A proposta mais famosa nesta fase histórica foi a de
David Hilbert, publicada em 1899, em que se
consideravam como termos primitivos os pontos, retas e
planos.



Durante todo o século XX, foram várias as alternativas à axiomática de Hilbert
que surgiram.

Tem-se, por exemplo a axiomática de Tarski, que se
distingue pelo reduzido número de axiomas que
envolve, baseados em apenas um tipo de objetos
primitivos (os pontos) e em apenas duas relações
primitivas (a relação situado entre para trios de pontos
e a relação binária de equidistância entre pares de
pontos).

Contudo, todas elas contêm pelo menos um axioma equivalente ao quinto
postulado de Euclides, no sentido em que substituindo um por outro
obtêm-se axiomáticas equivalentes.
Um desses axiomas postula que por um ponto � fora de um reta não
passa mais do que uma reta a ela paralela.


