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C4N1 



FALÁCIAS 

FALÁCIAS são argumentos falsos que se parecem 
verdadeiros em sua forma e estrutura. Dito de outra 
forma: são argumentos falsos que parecem ser 
verdadeiros. 



TIPOS DE FALÁCIAS C4N1 

25. Falácia do Espantalho - ignora a posição 
ideológica de outrem e substitui essa posição 
por outra, distorcida. Ex: -Eu acho que deve 
ajudar as pessoas com dificuldades 
financeiras. – Então você é comunista?  
26. Falácia de Divisão – atribuir qualidades do 
todo para as partes. Ex.: A Toyota é rica, logo 
todos os trabalhadores da Toyota também são 
ricos. 
27. Falácia da Composição – atribuir as 
qualidades das partes para o todo. Ex.: O 
tijolo é leve. A parede é feita de tijolos. logo a 
parede é leve. 



TIPOS DE FALÁCIAS 

28. Audiatur et altera pars (A outra parte deve ser 
ouvida) - Quando, numa discussão, partimos de 
pressupostos que não são declarados expressamente 
porque queremos esconder alguma coisa ou atacar a 
outra parte. Ex.: Mesmo sendo professor, o Beltrano 
é bonzinho. 
29. Dicto Simpliciter (Falácia do Acidente) – Quando 
uma regra geral não é considerada aplicável a uma 
situação particular. Ex.: Todo brasileiro gosta de 
feijoada, você é brasileiro, logo você deve gostar de 
feijoada. 
30. Falácia dos quatro termos – Quando existem 
mais de três termos nas premissas de um silogismo. 
Ex.: Todo brasileiro (1) é sul americano (2). João (3) é 
argentino (4). Logo, João é sul americano. 



TIPOS DE FALÁCIAS 

31. Falácia de Parmênides - falácia lógica que resulta da 
comparação de tempos diferentes, por exemplo, 
estabelecer a certeza de um determinado futuro 
baseando-se no presente, ou fazer juízos de valor 
acerca de um passado longínquo. Ex: Na Grécia Antiga, 
as pessoas sábias não usavam redes sociais. 
32. Ignoratio elenchi (falácia da conclusão irrelevante) 
– o raciocínio da argumentação chega a um conclusão 
que não prova o facto ou a situação que se pretendia, 
ou então prova outra coisa qualquer. Ex.: Todo aluno 
estuda, João é aluno, logo João deve usar máscara na 
rua para fazer compras.  
33. Petitio Principii (Petição de Princípio) – ocorre nos 
argumentos cuja conclusão já está contida nas 
premissas. Ex. Nunca houve um violinista como André 
Rieu. Logo, André Rieu é o maior violinista de sempre. 



TIPOS DE FALÁCIAS 

34. Falso dilema. Faz parecer que existem 
somente duas opções. Ex.: Ou você vai de carro 
ou você vai de bicicleta. 
35. Negação do Antecedente –  falácia que 
consiste em confundir condição suficiente com 
necessária. Ex.: Se fores atingido por um carro, 
quando tiveres vinte anos, morrerás jovem. 
mas não foste atingido por um carro aos vinte 
anos, portanto não morrerás jovem. 
36. Afirmação do Consequente –  confundir o 
antecedente com o consequente, ou seja, 
consiste em afirmar a consequência. Ex.: Se 
jogamos bem, ganhamos.  Ora, ganhamos. 
Logo, jogamos bem.  


