Doação de Sangue - Problema de Lógica
Cinco homens estão lado a lado no hospital doando sangue, sendo que cada doador tem um tipo
sanguíneo específico. Siga as dicas e descubra as características de cada um dos doadores.
Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Peso: 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg

Nome: Agenor, Flávio, Júnior, Miguel, Silvio

Profissão: advogado, arquiteto, fotógrafo,
marceneiro, vendedor

Sangue: A+, A-, AB+, B+, O+
Idade: 28 anos, 33 anos, 37 anos, 40 anos, 46 anos

Doador #1

Doador #2

Doador #3

Doador #4

Doador #5

Camiseta
Nome
Sangue
Idade
Peso
Profissão

- Agenor está exatamente à direita do doador de
sangue O+.

- O homem de camiseta Azul está em algum lugar à
esquerda do homem de 70 kg.

- Em uma das pontas está o homem de 75 kg.

- Silvio está na primeira posição.

- Na terceira posição está o doador de sangue O+.

- O Vendedor está ao lado do doador de 46 anos.

- O Vendedor está ao lado do homem de camiseta
Amarela.

- Flávio está exatamente à direita do doador de sangue
A+.

- O doador mais novo está na terceira posição.

- O homem da camiseta Vermelha está em algum lugar
à esquerda de Miguel.

- Os doadores de sangue AB+ e B+ estão lado a lado.
- O doador de camiseta Amarela está em algum lugar à
esquerda do Marceneiro.
- O homem de 33 anos está ao lado do homem de 46
anos.
- O homem mais pesado está na quinta posição.
- O advogado está exatamente à esquerda do
Marceneiro.
- O doador de camiseta Amarela está ao lado do
doador de 37 anos.
- O Arquiteto tem sangue A+.

- O doador de sangue AB+ tem 40 anos.
- O Advogado está exatamente à direita do homem de
camiseta Vermelha.
- O homem de camiseta Azul está em algum lugar
entre o homem de 33 anos e o homem de camiseta
Branca, nessa ordem.
- O doador de sangue O+ está exatamente à esquerda
do doador de camiseta Amarela.
- O homem de 60 kg está na terceira posição.
- O doador de sangue A+ está exatamente à esquerda
do doador de camiseta Vermelha.
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