Amigos no Inglês - Problema de Lógica
Cinco amigos estudam inglês juntos na mesma escola de idiomas e estão sentados lado a lado
esperando a aula começar. Cada um tem uma idade e planeja viajar para um país para treinar o
inglês. Siga as dicas e descubra a cor do caderno, o nome, o país que deseja visitar, o terceiro
idioma, a idade e curso que estuda na faculdade.
Caderno: Amarelo, Azul, Branco, Verde, Vermelho
Nome: Alex, Bruno, Diego, Gabriel, Henrique
País: Austrália, Canadá, EUA, Inglaterra, Nova
Zelândia

Garoto #1

Garoto #2

Idioma: Alemão, Espanhol, Francês, Italiano,
Mandarim
Idade: 19, 20, 21, 22, 23
Curso: Biologia, Direito, Eng. Elétrica, História,
Química

Garoto #3

Garoto #4

Garoto #5

Caderno
Nome
País
Idioma
Idade
Curso

- Diego estuda Direito.
- Na terceira posição está o garoto que cursa Eng.
Elétrica.
- Quem cursa Biologia está em uma das pontas.
- O garoto que estuda História está exatamente à
esquerda de quem fala Italiano.
- O garoto mais velho está ao lado do garoto de 20
anos.
- Quem vai para o Canadá está exatamente à esquerda
de quem tem 20 anos.
- Henrique tem 23 anos.
- O dono do caderno Verde está ao lado de quem tem
19 anos.
- O dono do caderno Amarelo está em algum lugar
entre quem tem 21 anos e quem é o dono do caderno
Verde, nessa ordem.
- Na quarta posição está o garoto que fala Alemão.

- Quem fala Francês está em algum lugar entre o
Bruno e o Diego, nessa ordem.
- Quem fala Mandarim está na primeira posição.
- O dono do caderno Verde está em algum lugar à
esquerda de quem vai viajar para a Inglaterra.
- A Nova Zelândia é o destino da viagem do garoto da
quarta posição.
- Em uma das pontas está quem quer viajar para a
Austrália.
- O garoto que cursa História fala Mandarim.
- Henrique está em algum lugar entre quem tem 21
anos e o Alex, nessa orderm.
- Bruno está ao lado de quem vai para a Austrália.
- O garoto mais velho é o dono do caderno vermelho.
- Gabriel estuda História.
- O dono do caderno Branco está em algum lugar à
direita do dono do caderno Azul.
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