Bilhetes Premiados - Problema de Lógica
Cinco sortudos estão lado a lado para receberem os prêmios que ganharam em uma rifa. Através da
lógica, descubra qual foi o número da sorte e o prêmio de cada um.
Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Idade: 30 anos, 35 anos, 40 anos, 45 anos, 50 anos

Nome: Celso, Danilo, Jorge, Roberto, Tiago

Profissão: eletricista, entregador, frentista, porteiro,
mecânico

Bilhete: 196, 359, 415, 660, 729
Prêmio: celular, micro-ondas, notebook, TV, video
game
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- O Porteiro está exatamente à esquerda do sortudo do
bilhete 196.

- O homem mais velho está exatamente à direita do
Mecânico.

- Quem ganhou uma TV está em algum lugar entre o
Entregador e quem ganhou um Notebook, nessa
ordem.

- Na quinta posição está o sortudo que ganhou um
Micro-ondas.

- Celso está em uma das pontas.

- O homem de 35 anos está em algum lugar entre o
Tiago e o Porteiro, nessa ordem.

- O sortudo de Vermelho está na quarta posição.

- Roberto ganhou um Notebook.

- Jorge está em algum lugar à direita do homem de
camiseta Azul.

- Em uma das pontas está o sortudo do bilhete 359.
- O Entregador está na segunda posição.

- O homem de Vermelho está em algum lugar entre o
sortudo de 40 anos e o homem de camiseta Amarela,
nessa ordem.

- O homem de 40 anos está ao lado do homem que
ganhou uma TV.

- O sortudo que ganhou um Video game está de
camiseta Verde.

- Na quarta posição está o ganhador do Notebook.

- O Mecânico está na terceira posição.
- O sortudo do bilhete 729 está exatamente à esquerda
do Porteiro.

- O sortudo do bilhete 415 está de camiseta Verde.

- O homem de 45 anos está ao lado do homem de 40
anos.
- O sortudo de Verde está em algum lugar entre o
Danilo e o Frentista, nessa ordem.
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