Astrônomos Amadores - Problema de Lógica
Cinco astrônomos amadores aproveitam o céu limpo para observar as estrelas. Cada um observa
especificamente uma constelação. Leia atentamente as dicas e use a lógica para descobrir o nome, a
idade, a cor da camisa, a altura, o esporte favorito e a constelação que cada um observa.
Camisa: amarela, azul, branca, verde, vermelha
Nome: Alan, Cleber, Luís, Milton, Vinicius

Constelação: Andrômeda, Aries, Escorpião, Orion,
Pegasus
Altura: 1,66 m, 1,70 m, 1,72 m, 1,75 m, 1,81 m

Idade: 27, 29, 32, 33, 35

Esporte: basquete, futebol, sinuca, natação, vôlei
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- Na segunda posição está o astrônomo com a camisa
Vermelha.

- O homem que gosta de Natação está exatamente à
esquerda de quem tem 27 anos.

- O homem de 29 anos está em uma das pontas.

- O astrônomo de 1,81 m gosta de jogar Vôlei.

- O astrônomo de Vermelho está em algum lugar entre
quem gosta de Natação e quem tem 35 anos, nessa
ordem.

- Alan está em uma das pontas.

- O astrônomo de 32 anos gosta de jogar Basquete.
- Quem gosta de Vôlei está ao lado de quem tem 1,66
m de altura.

- O astrônomo que está observando a constelação de
Escorpião está ao lado do astrônomo de 1,72 m.
- O astrônomo de Amarelo está observando Orion.
- O homem de 1,70 m está exatamente à direita do
astrônomo de 29 anos.

- Milton está em algum lugar à direita de quem está de
Branco.

- Cleber gosta de jogar Futebol.

- O astrônomo de 1,70 m está observando a
constelação de Andrômeda.

- O astrônomo de 33 anos é o mais baixo.

- Os astrônomos que gostam de Futebol e Basquete
estão lado a lado.
- Quem está observando a constelação de Pegasus
está em algum lugar entre Cleber e o homem de
Branco, nessa ordem.

- Na quinta posição está quem gosta de jogar Sinuca.

- O astrônomo de Verde está em algum lugar entre
quem tem 29 anos e quem observa a constelação de
Escorpião, nessa ordem.
- O homem de 1,66 m está observando a constelação
de Aries.

- Luís está usando uma camisa Branca.
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