Entrevista de Emprego - Problema de Lógica
Cinco candidatos estão lado a lado aguardando para fazer uma entrevista de emprego em uma
grande empresa. Use a lógica para descobrir a cor da pasta, o nome, a formação, a qualidade, a
idade e há quanto tempo cada um está desempregado.
Pasta: amarela, azul, branca, verde, vermelha
Nome: Alexandre, Danilo, Ederson, Matheus, Willian
Graduação: administração, contabilidade, direito,
economia, engenharia

Qualidade: comunicação, eficiência, iniciativa,
motivação, pontualidade
Idade: 26 anos, 30 anos, 34 anos, 38 anos, 42 anos
Desempregado: 2 meses, 4 meses, 6 meses, 8
meses, 10 meses
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- O graduado em Economia está desempregado há 10
meses.

- O homem de 34 anos está ao lado do candidato que
tem como qualidade a Iniciativa.

- Em uma das pontas está o candidato que tem como
qualidade a Pontualidade.

- O candidato desempregado há 4 meses está
exatamente à esquerda do candidato desempregado há
8 meses.

- Na quarta posição está o candidato que diz ter
Motivação como qualidade.

- Na quarta posição está o candidato de 26 anos.

- Danilo está exatamente à esquerda do candidato que
tem como qualidade a Eficiência.

- O graduado em Administração está exatamente à
esquerda de Danilo.

- O candidato formado em Economia está ao lado do
candidato desempregado há menos tempo.

- Quem tem Motivação como qualidade está ao lado de
quem é formado em Contabilidade.

- O candidato mais velho está exatamente à direita do
candidato mais novo.

- O graduado em Direito está desempregado há 4
meses.

- O homem de 26 anos está com uma pasta Azul.

- Alexandre está na terceira posição.

- Matheus está em algum lugar à direita do candidato
da pasta Amarela.

- O homem de 30 anos está em algum lugar à direita
do candidato da pasta Amarela.

- Na primeira posição está o candidato graduado em
Engenharia.

- Os candidatos desempregados há 8 e 10 meses estão
lado a lado.

- O homem de 30 anos está desempregado há 8
meses.

- Em uma das pontas está o candidato da pasta
Branca.

- O candidato de 34 anos está na primeira posição.

- Ederson está ao lado do candidato desempregado há
8 meses.

- O candidato formado em Contabilidade está com uma
pasta Verde.
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