
Cinco amigos estão na �la da biblioteca para pegar um livro emprestado. Descubra as características e os gostos de cada
um deles.
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MAIS

JOGOS

INTELIGENTES

Mochila: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Carlos, Fernando, Mario, Pedro, Victor

Livro: 1984, Clube da Luta, Dia do Curinga, Laranja
Mecânica, Tubarão

Autor: Agatha Christie, Clarice Lispector, Franz Kafka,
Machado de Assis, Paulo Coelho

Pro�ssão: eletricista, garçom, músico, professor,
vendedor

Lugar: biblioteca, jardim, ônibus, quarto, sala

⇒ Quem gosta de ler no Jardim está na quarta posição.

⇒ Na terceira posição está o rapaz que gosta de ler na
Biblioteca.

⇒ O rapaz que gosta de ler no Quarto está na quinta
posição.

⇒ O Músico gosta de ler no Ônibus.

⇒ O dono da mochila Vermelha está em algum lugar à
esquerda do Professor.

⇒ O Garçom está em algum lugar à direita do dono da
mochila Azul.

⇒ O Eletricista gosta de Agatha Christie.

⇒ Quem vai pegar o livro Laranja Mecânica gosta de
Clarice Lispector.

⇒ O rapaz que gosta de Machado de Assis está
exatamente à esquerda do Professor.

⇒ Carlos trabalha como Vendedor.

⇒ O Vendedor está ao lado de quem gosta de ler na Sala.

⇒ Na primeira posição está o homem que gosta de Franz
Kafka.

⇒ Mario está ao lado do rapaz que vai pegar o livro 1984.

⇒ O dono da mochila Azul está em algum lugar à
esquerda de quem vai pegar o livro Laranja Mecânica.

⇒ Quem gosta de ler na Sala está exatamente à esquerda
de quem vai pegar o livro Dia do Curinga.

⇒ Na segunda posição está o rapaz que vai pegar o livro
Clube da Luta.

⇒ Victor está na segunda posição.

⇒ Fernando gosta de ler no Jardim.

⇒ A pessoa que gosta de Machado de Assis vai pegar o
livro 1984.

⇒ O rapaz da mochila Azul está ao lado do Fernando.

⇒ Quem está com a mochila Vermelha está ao lado de
quem gosta de ler no Quarto.

⇒ O dono da mochila Branca está em uma as pontas da
�la.

⇒ O Eletricista é o dono da mochila Verde.

⇒ O dono da mochila Branca está exatamente à direita de
quem vai pegar o livro 1984.

Amigos na Biblioteca
Problema de Lógica
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