
Cinco embaixadores brasileiros estão participando de uma reunião de embaixadores em Brasília. Descubra qual país cada

um deles representa.
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MAIS

DESAFIOS

INTELIGENTES

Gravata: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Arthur, Douglas, Márcio, Otávio, Roberto

País: Argentina, Egito, Japão, Nova Zelândia, Portugal

Experiência: 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos

Estado: Goiás, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul

Suco: abacaxi, laranja, limão, maracujá, morango

⇒ Na quinta posição está o embaixador com menor tempo

de experiência.

⇒ O Mineiro está em algum lugar entre o Arthur e o

embaixador que nasceu no Pará, nessa ordem.

⇒ O dono da gravata Vermelha está ao lado do

embaixador que tem 15 anos de experiência.

⇒ Roberto está exatamente à esquerda do embaixador que

trabalha em Lisboa.

⇒ Em uma das pontas está o homem que trabalha há 20

anos como embaixador.

⇒ O homem de gravata Verde está em algum lugar entre

o embaixador do Japão e o homem de grava Branca,

nessa ordem.

⇒ O embaixador do país Africano está em algum lugar à

direita do embaixador de grava Verde.

⇒ Na primeira posição está o embaixador que está

bebendo suco de Limão.

⇒ O embaixador da Argentina está exatamente à

esquerda do embaixador de gravata Azul.

⇒ O Piauiense está em algum lugar entre quem está

bebendo suco de Limão e o embaixador de Goiás, nessa

ordem.

⇒ O embaixador do país Oceânico está exatamente à

direita de Otávio.

⇒ O embaixador do Egito está ao lado do embaixador que

tem 10 anos de experiência.

⇒ O homem de gravata Vermelha está em algum lugar

entre o Roberto e o homem que nasceu em Goiânia, nessa

ordem.

⇒ Douglas está ao lado de quem está bebendo suco de

Abacaxi.

⇒ Arthur está ao lado do embaixador que tem mais

experiência.

⇒ Na terceira posição está o homem que está bebendo

suco de Morango.

⇒ O embaixador da Nova Zelândia está em algum lugar

entre o embaixador de Portugal e o embaixador da

Argentina, nessa ordem.

⇒ Em uma das pontas está o homem que está bebendo

suco de Laranja.

⇒ Otávio está exatamente à esquerda do embaixador que

nasceu na região Centro-oeste.

Embaixadores no Brasil
Problema de Lógica
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