
7º ano Olimpo 

FALÁCIAS DE 13-24 



TIPOS DE FALÁCIAS 

13. Argumentum ad Nauseam – apelo à 
náusea, ou seja, repetir até cansar a outra 
pessoa. Ex. Compra a TV, está barato, faço um 
desconto, só hoje.... 

14. Generalização Apressada – generaliza, 
criando estigmas. Ex. Todo japonês gosta de 
sushi. 

15. Plurium Interrogationum – questões 
complexas que parecem ter soluções simples. 
Ex. Você é contra ou a favor da eutanásia? 



TIPOS DE FALÁCIAS 

16.  Argumentum ad numerum ou apelo ao 
número. Usar o número para convencer. Ex.: 
60% da população é contra tomar água, 
então eu não vou tomar água. 

17.Argumentum ad ignorantia ou apelo à 
ignorância. Dizer que não há provas de “x”, 
logo “x” existe. Ex.: Não há provas que não 
tenha marcianos, então os marcianos 
existem. 

18.  Bola de neve – Aumentar as consequências. 
Ex.: se você correr, você vai cair, bater com a 
cabeça e morrer. 



TIPOS DE FALÁCIAS 

19. Falácia do Escocês – Dizer que existe uma 
regra “y”, “x” não se adequa à regra “y”, 
logo “x” não é verdadeiro “y”. Ex.: nenhum 
brasileiro de verdade odeia futebol. Logo, 
João não é um verdadeiro brasileiro. 

20.  Apelo à natureza – usar a natureza para 
justificar. Ex.: nenhum peixe desobedece o 
professor, por isso seja comportado viu? 

21.  Evidência Anedótica – usar uma anedota 
para comprovar. Ex.: Minha avó comia doce, 
bebia coca-cola e viveu até os 130 anos, 
logo doce não causa diabetes. 



TIPOS DE FALÁCIAS 

22.  Anfibolia - Disposição das palavras de modo a 
poder atribuir mais de um sentido. Ex: O pai 
falou com o filho deitado. 

23. Ênfase – Usar um sentido e deixar outro 
implícito. Ex: não se pode colar na prova de 
Filosofia. (deixa implícito que pode colar em 
outras provas) 

24. Sorites - consiste em acumular proposições que 
podem ser verdadeiras, mas cuja conclusão é 
ilegítima por falta de ligação entre as 
proposições. Ex: Paris é a cidade mais bela do 
mundo, o meu colégio é o mais belo de Paris, o 
meu quarto é o mais belo do colégio; sou o 
homem mais belo do meu quarto. Por isso, sou 
o homem mais belo do mundo.  


