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TRATAMENTO 



COMO ANALISAR UMA 
INFORMAÇÃO É O FOCO DESTE 

PILAR 



 O processamento de informações se faz por dedução 
Lógica ou manipulação Matemática.  

 

 Não vamos tratar da manipulação digital de 
informações visuais e sonoras. 

 

 A Lógica, portanto, é a principal ferramenta para o 
processamento de informações textuais.  

 

 A Matemática é a principal ferramenta para o 
processamento de informações numéricas.  

 



Exemplos de Processamento de 
Informações  

 “Informações Estruturantes”  
 

 1. Num determinado local, há cinco 
casas de diferentes cores: vermelha, 
verde, branca, amarela e azul  

 2. Em cada casa mora uma pessoa de 
uma diferente nacionalidade: um 
inglês, um sueco, um dinamarquês, 
um norueguês e um alemão.  

 3. Essas cinco pessoas bebem 
diferentes bebidas: chá, café, leite, 
cerveja e água.  

 4. Essas cinco pessoas fumam 
diferentes marcas de cigarro: 
PallMall, DunHill, BlueMaster, 
Prince e Blends.  

 

 “Informações Estruturantes”  
 

 5. Essas cinco pessoas têm, cada 
uma delas, um determinado tipo de 
animal de estimação: cachorros, 
pássaros, gatos, cavalos e peixes  

 6. Nenhuma das cinco pessoas bebe 
a mesma bebida, fuma a mesma 
marca de cigarro ou tem o mesmo 
animal de estimação.  
 



Exemplos de Processamento de 
Informações  

 “Informações Subsidiárias”  
 

 1. O inglês vive na casa vermelha.  
 2. O sueco tem cachorros como 

animais de estimação.  
 3. O dinamarquês bebe chá.  
 4. A casa verde fica à esquerda da 

casa branca.  
 5. O dono da casa verde bebe café.  
 6. A pessoa que fuma PallMall cria 

pássaros.  
 7. O dono da casa amarela fuma 

Dunhill.  
 8. O homem que vive na casa do 

centro bebe leite.  
 

 “Informações Subsidiárias”  
 

 9. O norueguês vive na primeira 
casa.  

 10. O homem que fuma Blends vive 
ao lado do que tem gatos.  

 11. O homem que cria cavalos vive ao 
lado do que fuma DunHill.  

 12. O homem que fuma BlueMaster 
bebe cerveja.  

 13. O alemão fuma Prince.  
 14. O norueguês vive ao lado da casa 

azul.  
 15. O homem que fuma Blends é 

vizinho do que bebe água.  
 



“Informação de Saída”  

 

• Qual dos cinco homens tem peixes como animal 
de estimação?  



ALGUMAS GARANTIAS 
 

 O problema tem solução – e a solução é absolutamente 
certa, não envolvendo probabilidades ou “chutes”;  

 Todas as Informações de Entrada fornecidas são 
individualmente necessárias para a resolução do 
problema; 

 Todas as Informações de Entrada fornecidas  são, no 
conjunto, suficientes para a resolução do problema, o 
que significa que não é preciso apelar para outras 
informações externas ao problema para solucioná-lo.  

 


