
Cinco colegas, que frequentam a academia no mesmo horário, estão fazendo musculação. Cada um deles está usando um

aparelho para exercitar um grupo muscular.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

rachacuca.com.br/x/problemas-de-logica

MAIS

DESAFIOS

CEREBRAIS

Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Fausto, Josué, Sato, Tiago, Vinicius

Pro�ssão: advogado, economista, engenheiro, estudante,

programador

Idade: 22, 24, 26, 27, 32

Peso: 61, 68, 72, 79, 85

Treinando: bíceps, ombro, peito, perna, tríceps

⇒ A pessoa que está treinando Peito está exatamente à

esquerda de quem tem 68 quilos.

⇒ Quem está treinando Tríceps está em algum lugar

entre quem tem 32 anos e quem está treinando Bíceps,

exatamente nessa ordem.

⇒ 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.

⇒ A pessoa de 79 quilos está no aparelho de uma das

pontas.

⇒ O Economista pesa 68 quilos.

⇒ 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.

⇒ O terceiro aparelho está sendo usado pela pessoa de 26

anos.

⇒ O mais jovem está em uma das pontas.

⇒ 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.

⇒ Sato está ao lado do Vinicius.

⇒ Tiago está em uma das pontas.

⇒ A pessoa de camiseta Amarela está treinando em

algum lugar entre o Tiago e o Advogado, exatamente

nessa ordem.

⇒ A pessoa de camiseta Amarela está treinando em

algum lugar entre quem está usando a camiseta Verde e o

Vinicius, exatamente nessa ordem.

Colegas na Academia
Problema de Lógica

Aparelho #1 Aparelho #2 Aparelho #3 Aparelho #4 Aparelho #5

Camiseta

Nome

Pro�ssão

Idade

Peso

Treinando

© RachaCuca.com.br

J
o

g
u

e
 E

st
e

 P
. 

D
e

 L
ó

g
ic

a

ra
c

h
a

c
u

c
a

.c
o

m
.b

r/
x

/p
d

l/
18

https://rachacuca.com.br/x/main/home/?src=RZPUI&evt=copyright-footer/click
https://rachacuca.com.br/x/problemas-de-logica/?src=RZPUI&evt=play-more/click
https://rachacuca.com.br/x/main/home/?src=RZPUI&evt=logo/click
https://rachacuca.com.br/x/main/home/?src=RZPUI&evt=copyright-game/click
https://rachacuca.com.br/x/pdl/18/?src=RZPUI&evt=link-widget/click

