Ciclo de Palestras - Problema de Lógica
Cinco palestrantes estão lado a lado aguardando para participarem de um ciclo de palestras. Cada
um falará sobre um determinado tema. Use as dicas e a lógica para descobrir qual o tema e a
duração de cada uma das palestras, assim como quais são as características (nome, cor da gravata,
idade e estado em que nasceu) dos palestrantes.
Gravata: amarela, azul, branca, verde, vermelha
Nome: Celso, Daniel, Julio, Mario, Tomas
Tema: comunicação, empreendedorismo, inovação,
marketing, oratória

Duração: 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25
minutos, 30 minutos
Idade: 30 anos, 35 anos, 40 anos, 45 anos, 50 anos
Estado: AC, MS, MG, PE, RS
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- Celso está ao lado do palestrante mais novo.
- Em uma das pontas está o homem de 35 anos.
- O palestrante que falará sobre Inovação está em
algum lugar à direita do palestrante de gravata Branca.
- A palestra do Mario durará 15 minutos.
- O palestrante mineiro falará sobre Oratória.
- O homem de gravata Azul está em algum lugar à
esquerda de quem falará sobre Marketing.
- O palestrante da região norte está ao lado do
palestrante de 45 anos.
- O tema da palestra do Daniel é Inovação.
- O pernambucano está exatamente à esquerda de
Tomas.
- Na quinta posição está o palestrante de 50 anos.
- O homem de gravata Vermelha dará a palestra de 15
minutos.
- O palestrante que falará sobre Comunicação está em
uma das pontas.

- O palestrante de gravata Azul está exatamente à
esquerda do palestrante do Mato Grosso do Sul.
- O homem de gravata Branca está ao lado de quem
terá uma palestra de 20 minutos.
- O homem de 40 anos apresentará uma palestra em
30 minutos.
- O palestrante da região sul está em algum lugar à
direita do palestrante de gravata Azul.
- Na terceira posição está o homem de 30 anos.
- O homem de Pernambuco tem 40 anos.
- O homem da palestra de 20 minutos está exatamente
à direita de quem fará a apresentação mais curta.
- O palestrante de gravata Amarela está ao lado do
palestrante que terá 15 minutos de palestra.
- O acreano está em uma das pontas.
- O homem de 35 anos está ao lado de quem
apresentará uma palestra de 30 minutos.
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