Colegas na Academia - Problema de Lógica
Neste problema de lógica, cinco colegas estão na academia fazendo musculação. Cada um deles está
utilizando um aparelho para exercitar um grupo muscular, sendo que os cinco aparelhos estão lado a
lado. Observe as dicas e use o raciocínio lógico para associar uma cor de camiseta, um nome, uma
profissão, um peso e um treinamento para cada um deles.
Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Idade: 22, 24, 26, 27, 32

Nome: Fausto, Josué, Sato, Tiago, Vinicius

Peso: 61, 68, 72, 79, 85

Profissão: advogado, economista, engenheiro,
estudante, programador

Treinando: bíceps, ombro, peito, perna, tríceps

Aparelho

Aparelho

Aparelho

Aparelho

Aparelho

#1

#2

#3

#4

#5

Camiseta
Nome
Profissão
Idade
Peso
Treinando

- A pessoa que está treinando Peito está exatamente à
esquerda de quem tem 68 quilos.

- O terceiro aparelho está sendo usado pela pessoa de
26 anos.

- Quem está treinando Tríceps está em algum lugar
entre quem tem 32 anos e quem está treinando
Bíceps, exatamente nessa ordem.

- O mais jovem está em uma das pontas.

- Quem está treinando Perna está em uma das pontas.
- A pessoa que tem 61 quilos está ao lado de quem
está treinando Peito.
- Quem está treinando Tríceps está exatamente à
direita da pessoa com a camiseta Amarela.
- O segundo aparelho está sendo usado pela pessoa de
72 quilos.

- O Advogado está de camiseta Branca.
- O Estudante está treinando Peito.
- Sato tem 85 quilos.
- Vinicius está em uma das pontas.
- Josué está usando uma camiseta Amarela.
- Quem está usando a camiseta Amarela está em
algum lugar entre a pessoa de 79 quilos e o Fausto,
exatamente nessa ordem.

- A pessoa de 79 quilos está no aparelho de uma das
pontas.

- Sato está ao lado do Vinicius.

- O Economista pesa 68 quilos.

- A pessoa de camiseta Amarela está treinando em
algum lugar entre o Tiago e o Advogado, exatamente
nessa ordem.

- A pessoa da camiseta Azul está em algum lugar à
esquerda do que tem 27 anos.
- Quem está treinando Ombro está ao lado de quem
tem 26 anos.
- O Engenheiro está ao lado de quem tem 32 anos.

- Tiago está em uma das pontas.

- A pessoa de camiseta Amarela está treinando em
algum lugar entre quem está usando a camiseta Verde
e o Vinicius, exatamente nessa ordem.
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