
Falso Estereótipo Ambigüidade Apelo à Autoridade

Assumir que os 
membros de um grupo 
são mais parecidos do 
que eles realmente são.

Mudar o sentido de um 
termo ou frase dentro 
de um argumento

Apelar de modo 
impróprio a opinião de 
especialista.

Falácia Genética Sair do Foco Apelo à Multidão

Argumentar que a 
opinião do outro deve 
ser falsa apenas 
porque sabemos 
explicar porque o outro 
sustenta esta opinião.

Argumentar em favor de 
uma conclusão 
irrelevante para o tema 
em questão.

Argumentar que um 
ponto de vista deve ser 
verdadeiro apenas 
porque a maioria das 
pessoas acredita nele.

Oposição Branco e Preto Apelo à Emoção

Argumentar que um 
ponto de vista deve ser 
falso apenas porque 
nosso oponente 
acredita nele.

Simplificar demais a 
situação assumindo que 
uma de duas visões 
extremas tem que ser 
verdadeira. 

Instigar emoções ao 
invés de argumentar de 
uma maneira lógica.

Prós e Contras Circularidade Apelo à Força

Apelar para as 
vantagens ou 
desvantagens de 
apenas um dos  lados 
da controvérsia.

Assumir como verdade 
o que precisa ser 
provado ou usar A para 
provar B e, então, B 
para provar A

Usar ameaças ou 
intimidação para 
conseguir a acetação de 
uma conclusão.

post hoc (depois do fato) Questão Complexa ad hominem (contra a pessoa)

Argumentar que uma 
vez que A ocorreu 
depois de B, então A foi 
causado por B.

Fazer uma pergunta que 
já assume a verdade de 
algo falso ou duvidoso, 
seja qual for a resposta.

Atacar impropriamente 
a pessoa ao invés do 
seu ponto de vista.

Laranja (simplificar o outro) Divisão-Composição Apelo à Ignorância

Citar de modo 
incorreto, simplificado, 
o ponto de vista do 
oponente para refutá-
lo.

Argumentar que o que 
se aplica às partes deve 
se aplicar ao todo (ou o 
contrário)

Argumentar que um 
ponto de vista deve ser 
falso apenas porque 
ninguém ainda o 
provou.



Você ainda está perdendo o seu 
tempo com toda aquela besteira que 
você aprende na universidade? 
(Questão Complexa)

A bíblia diz a verdade porque é a 
palavra de Deus. Sabemos que a 
bíblia é a palavra de Deus porque a 
biblia diz isso e ela diz a verdade. 
(Circularidade)

Você deve votar nesta candidata 
porque ela é inteligente e tem muita 
experiência em política.
(prós-contras)

Ninguém mais aceita a teoria 
criacionista. Então ela deve estar 
errada. (apelo multidao)

Ou você é a favor do investimento 
massivo na indústria armamentista, 
ou você não é um brasileiro 
patriota. (branco e preto)

O veto do presidente foi a atitude 
correta. Nestes tempos difíceis 
precisamos de lideranças decisivas, 
mesmo diante de oposição. 
Devemos todos agradecer ao 
presidente por sua atitude corajosa. 
(sair do foco)

Cada jogador daquele time é 
invencível, logo o time tem que ser 
invencível. (divisão-composição)

Meu médico me disse para perder 
peso e parar de fumar, mas ele 
próprio é um fumante obeso, logo é 
completamente seguro ignorar seu 
conselho. (ad hominem)

A crença em Deus é explicada em 
termos da necessidade que as 
pessoas têm de uma figura paterna. 
Portanto é uma crença falsa. 
(falácia genética)

Há leis científicas. Onde há leis tem 
que haver um legislador. Então 
alguem deve ter especificado as leis 
científicas que governam o 
universo, e este alguém só pode ser 
Deus. (ambiguidade)

Aristóteles disse que os objetos 
pesados caem mais rápido que os 
objetos leves, então deve ser 
verdade. (apelo a autoridade)

Tivemos guerra em quase todos os 
mandatos de presidentes 
Democratas dos últimos cem anos. 
Então, se você não quer um 
presidente que causa guerra, não 
vote no partido Democrata.
(post-hoc)

Eu tenho razão. Ou você prefere ser 
reprovado em Laboratório de 
Lógica? (apelo à força)

Este homem é provavelmente um 
comunista. Afinal de contas, nada 
em nossos arquivos refuta suas 
eventuais conexões comunistas. 
(apelo à ignorância)

As feministas negal todas as 
diferenças entre homens e 
mulheres. Mas isso é absurdo, 
como todo mundo que tem olhos 
pode ver! (laranja)

Você é um homem de negócios, 
hein! Então você deve ser uma 
daquelas pessoas que se importa 
apenas com dinheiro e não liga para 
idéias. (falso estereótipo)

Aqueles comunistas sujos dizem 
que devemos deixar o canal do 
Panamá, então obviamente que 
devemos permanecer lá. (oposição)

Professor, se eu reprovar em sua 
disciplina não vou me formar e vou 
perder a vaga no concurso que me 
custou tanto para ser aprovada. 
Além disso vou me sentir tão burra! 
E você sabe como eu adoro suas 
aulas. São perfeitas! Acho que 
mereço pelo menos 7.
(apelo a emoção)


