Dia das Crianças - Problema de Lógica
Cinco meninos estão lado a lado prestes a receberem os seus respectivos brinquedos de dia das
crianças. Use a lógica para descobrir o nome, a idade, o brinquedo que ganhou e a profissão que
cada um quer exercer quando crescer.
Papel: amarelo, azul, branco, verde, vermelho
Nome: Caio, Danilo, Flávio, Josué, Matias

Profissão: bombeiro, dentista, policial, médico,
veterinário
Suco: abacaxi, laranja, maçã, maracujá, uva

Idade: 6, 7, 8, 9, 10
Brinquedo: bola, carrinho, dominó, frisbee, ioiô
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- O menino que quer ser Veterinário está exatamente à
esquerda de quem ganhou o brinquedo com papel de
presente Branco.
- O garoto de 7 anos está em algum lugar entre o Caio
e o menino mais novo, nessa ordem.
- Na quinta posição está o menino que ganhou um
Frisbee.
- Quem ganhou o presente embrulhado no papel Verde
está em algum lugar à esquerda de quem quer ser
Veterinário.
- O garoto que ganhou o presente embrulhado no
papel Azul esté exatamente à direita do menino que
gosta de suco de Laranja.
- O menino de 8 anos está exatamente à direita de
quem ganhou um Ioiô.
- Quem ganhou o presente embrulhado no papel Azul
está em algum lugar entre o menino de 10 anos e o
menino que quer ser Veterinário, nessa ordem.
- Na segunda posição está o garoto que gosta de suco
de Maçã.
- Quem quer ser Policial está exatamente à esquerda
de quem quer ser Bombeiro.
- Em uma das pontas está o menino que gosta de suco
de Maracujá.

- O menino que gosta de suco de Maracujá está
exatamente à direita do que gosta de suco de Uva.
- Flávio está em algum lugar à direita de quem ganhou
o brinquedo embrulhado no papel Azul.
- Na quinta posição está o menino que quer ser
Dentista.
- Quem ganhou uma Bola está em algum lugar entre
quem ganhou o Dominó e quem ganhou o Ioiô, nessa
ordem.
- Na segunda posição está o garoto de 9 anos.
- O garoto de 6 anos está exatamente à direita de
quem quer ser Veterinário.
- O menino que gosta de suco de Abacaxi está na
terceira posição.
- Josué está exatamente à esquerda de Danilo.
- O garoto que quer ser Bombeiro está exatamente à
direita de quem ganhou um Carrinho.
- Quem ganhou o presente embrulhado no papel
Vermelho está em algum lugar à esquerda de quem
ganhou embrulhado no papel Amarelo.
- Matias está na quarta posição.
- Danilo está exatamente à direita de quem ganhou um
Dominó.

- O garoto de 7 anos e o que gosta de suco de Maçã
estão lado a lado.
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