
Cinco colecionadores estão participando de um encontro de colecionadores de moedas. Descubra quais moedas que cada

um deles coleciona.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

DESAFIOS

CEREBRAIS

Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Arnaldo, Geraldo, José, Simão, Valdomiro

Especialidade: Argentina, Brasil, Canadá, Estados

Unidos, Japão

Quantidade: 100, 150, 200, 250, 300

Idade: 47 anos, 54 anos, 59 anos, 63 anos, 65 anos

Estado: Goiás, Minas Gerais, Pará, Santa Catarina, São

Paulo

⇒ O colecionador de Branco está em algum lugar entre o

colecionador de moedas dos Estados Unidos e o

colecionador de 63 anos, nessa ordem.

⇒ Na quinta posição está o colecionador de São Paulo.

⇒ O colecionador de Vermelho está em algum lugar à

esquerda do colecionador que tem 200 moedas.

⇒ Valdomiro está exatamente à direita do colecionador

de Minas Gerais.

⇒ O colecionador de Branco está em algum lugar à

esquerda do colecionador especialista em moedas do

Brasil.

⇒ Quem tem 59 anos está em algum lugar entre quem

tem 150 moedas e o colecionador mais novo, nessa

ordem.

⇒ O especialista em moedas canadenses está em algum

lugar à direita do colecionador de camiseta Azul.

⇒ O colecionador de Azul está exatamente à esquerda do

colecionador especialista em moedas do Brasil.

⇒ O especialista em moedas da Argentina está ao lado do

colecionador de Azul.

⇒ Arnaldo está exatamente à esquerda de José.

⇒ Na quinta posição está o colecionador de 63 anos.

⇒ O colecionador especialista em moedas do Japão está

ao lado colecionador mais velho.

⇒ O paraense está em algum lugar entre especialista em

moedas dos Estados Unidos e o goianiense, nessa ordem.

⇒ Quem está de Vermelho está exatamente à direita de

quem tem 250 moedas.

⇒ Simão está na quinta posição.

⇒ O especialista em moedas do Canadá está ao lado do

colecionador que tem 300 moedas.

⇒ O catarinense está em algum lugar entre quem tem 150

moedas e o colecionador do Pará.

⇒ O colecionador de 47 anos está exatamente à esquerda

do colecionador de 65 anos.

⇒ Arnaldo está ao lado do colecionador de Goiás.

⇒ O colecionador de camiseta Verde está exatamente à

esquerda do colecionador de Santa Catarina.
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