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1. O que é falácia?
É um argumento falso, na forma e na estrutura, que parece ser verdadeiro.

2. Explique e exemplifique:
a) Ad Baculum ou apelo à força.
É a falácia que usa de ameaças e do medo. Ex.: Se você não se comportar, será expulso do time.
b) Ad Crumenan ou apelo à riqueza.
É a falácia que o dinheiro é o critério da verdade. Ex.: O Windows é melhor que o IOS, pois o Bill
Gates é o segundo homem mais rico do mundo.
c) Ad Lazarum ou apelo à pobreza.
É quando se diz que o pobre é mais virtuoso que o rico. Ex.: Os pobres são humildes.
d) Ad Verecundiam ou apelo à autoridade.
Citar uma autoridade de peso para justificar algo. Ex.: Eu não gravo números de telefone, pois
Einstein disse que não se deve fazer isso.
e) Falso dilema.
Apresentar duas alternativas sendo que existem mais. Ex.: Ou você estuda e gabarita a prova, ou
você não estuda e zera.
f) Falso axioma.
É uma verdade ou valor que é apresentado, mas que não pode ser aplicado em todas as situações.
Ex. Deus ajuda quem cedo madruga.
g) Bola de neve.
É o exagero das consequências. Ex.: Se você não se comportar, irá se transformar em um terrorista.
h) Falsa causa.
Relaciona duas coisas sem nexo, dizendo que uma é causa da outra. Ex.: Quando eu canto, chove.
i) Falsa analogia.

j) Ad Misericordiam ou apelo à misericórdia.
Usar a piedade para justificar algo. Ex.: Eu passei por maus momentos ontem, estava muito abalado,
por isso não fiz o dever.
k) Ad Populum ou apelo à popularidade.
Dizer que a população diz algo, então isso está certo. Ex.: Coca-Cola é o refrigerante mais amado e
mais vendido no mundo.
l) Ad nauseam ou apelo à náusea.
Insistir demasiado. Ex.: Me empresta uma caneta? Vai. Me empresta, vai? Por favor.
m) Ad Hominem ou ataque à pessoa.
Atacar a pessoa e não o argumento. Ex.: Ele é falso e mentiroso, cuidado!
n) Ad numerum ou apelo ao número.
É a falácia que afirma que se mais pessoas apoiam o argumento, então ela está certa. Também usa os
números para sustentar uma tese. Ex.: 80% da população compra no Supermercado X.
o) Generalização apressada.
Tirar a conclusão com base nos dados insuficientes. Ex.: Todo ser humano gosta de Fanta Uva.
p) Ad Novitatem ou apelo à novidade.
Dizer que o novo é o melhor. Ex.: O novo smartphone é sempre o melhor.
q) Olha o avião.
Desviar de assunto. Ex.: - Onde você mora? – Hoje está fazendo muito calor.

3. Identifique as falácias.
a) Se você continuar comendo chocolate, você vai morrer.
Bola de neve
b) Todo ser humano é mau.
Generalização apressada.
c) Os mecânicos dizem que os carros japoneses são os melhores.
Apelo à autoridade.
d) 70% da população é contra o Trump, por isso ele é um péssimo presidente.

Apelo ao número.
e) Se você não pagar o lanche hoje, eu te deduro para o Raul.
Apelo à força.
f) Ele trai os amigos, não confie nele.
Ataque à pessoa.
g) Compre hoje, não perca a oportunidade. Está muito barato. Compre.
Apelo à náusea.
h) Ou você almoça em casa ou você não vai comer nada.
Falso dilema.
i) Toda vez que eu vou ao shopping com a camisa verde, eu encontro com um colega.
Falsa causa.
j) Quem pegou a caneta? Bom, hoje tem prova, né?
Olha o avião.
k) O IPhone 9 é o melhor smartphone, pois é o modelo mais novo.
Apelo à novidade.
l) O AmazonKindle é melhor do que o Ipad, pois o dono da Amazon é o homem mais rico do mundo.
Apelo à riqueza.
m) Esse perfume é muito bom, ele é o mais vendido no Brasil.
Apelo à popularidade.
n) Deus ajuda quem cedo madruga.
Falso axioma.
o) O pobre sabe o que é sofrer, por isso ele tem mais empatia.
Apelo à Lázaro ou à pobreza.
p) Tem dó de mim, pois eu estou gripado... Copia pra mim...
Apelo à misericórdia.
q) O Sandro parece um papagaio: fala, fala, fala e não para.
Falsa analogia.

r) Protex, mata até 99,9% das bactérias.
Apelo ao número.

