
Cinco humoristas acabaram de participar de uma competição de imitação. Descubra qual imitação que cada um fez.
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Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Danilo, Fabio, Luiz, Marcelo, Renato

Imitação: apresentador, ator, cantor, jogador, político

Prêmio: R$ 500, R$ 1000, R$ 1500, R$ 2000, R$ 2500

Estado: Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Santa

Catarina, São Paulo

Idade: 25 anos, 30 anos, 35 anos, 40 anos, 45 anos

⇒ O humorista de camiseta Branca imitou um Político.

⇒ Marcelo está na quarta posição.

⇒ O humorista de Amarelo está em algum lugar entre o

humorista do Amazonas e o humorista do Centro-oeste,

nessa ordem.

⇒ Renato está em uma das pontas.

⇒ O homem de 30 anos está exatamente a direita do

homem de Branco.

⇒ O humorista de camiseta Amarela está em algum lugar

à esquerda do humorista de Campo Grande.

⇒ Fabio está ao lado do humorista que ganhou R$ 1000.

⇒ Renato imitou um Ator.

⇒ Quem ganhou R$ 2000 está em algum lugar entre o

humorista mais Velho e o humorista mais Novo, nessa

ordem.

⇒ Renato está ao lado do homem de 45 anos.

⇒ O Cearense está em algum lugar à direita do humorista

de Azul.

⇒ Quem ganhou R$ 1500 está exatamente à esquerda de

quem ganhou R$ 500.

⇒ O humorista de 40 anos imitou um Cantor.

⇒ O humorista de Azul está em algum lugar à esquerda

do Danilo.

⇒ Em uma das pontas está o humorista que ganhou R$

1500.

⇒ O humorista do Sudeste está em algum lugar à direita

do humorista de Branco.

⇒ O humorista de Amarelo está em algum lugar entre o

humorista que imitou um Ator e o humorista de Verde,

nessa ordem.

⇒ Fabio está ao lado do homem de 25 anos.

⇒ Quem imitou um Político está em algum lugar entre

quem nasceu na região Norte e quem imitou um Jogador

de futebol, nessa ordem.

⇒ Luiz está usando uma camiseta Amarela.

⇒ O humorista de camiseta Vermelha está em algum

lugar à esquerda do humorista de camiseta Azul.
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