Esportes Radicais - Problema de Lógica
Cinco amigos estão lado a lado conversando sobre o esporte radical que cada um deles gosta de
praticar. Cada amigo tem uma profissão e dirige um tipo de carro. Use as dicas para descobrir as
características deles e o que cada um faz para aumentar a adrenalina e se divertir.
Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Idade: 25 anos, 28 anos, 34 anos, 39 anos, 43 anos

Nome: Davi, Everton, Heitor, Rodrigo, Samuel

Profissão: bombeiro, corretor, entregador,
massagista, pintor

Esporte: base jump, canoagem, paraquedismo,
rafting, rapel

Amigo #1

Amigo #2

Carro: crossover, hatch, pickup, SUV, van

Amigo #3

Amigo #4

Amigo #5

Camiseta
Nome
Esporte
Idade
Profissão
Carro

- O Pintor tem uma SUV.
- Na quarta posição está quem pratica Rafting.
- O homem de 28 anos está exatamente à esquerda do
dono da SUV.
- O amigo de Verde está em algum lugar entre o
Corretor e o amigo de Vermelho, nessa ordem.
- O Entregador está em algum lugar à direita do
homem de camiseta Azul.
- Em uma das pontas está quem pratica Canoagem.
- Davi está ao lado do dono da Pickup.
- Rodrigo está de camiseta Azul.
- O dono da SUV está ao lado do amigo mais novo.
- Na primeira posição está quem gosta de Base jump.

- O amigo de Verde está em algum lugar entre o dono
do Hatch e o Massagista, nessa ordem.
- Samuel está em uma das pontas.
- Quem pratica Paraquedismo está ao lado de quem
está usando camiseta Amarela.
- O dono do Crossover está na quinta posição.
- O homem de 34 anos pratica Rapel.
- O amigo de 39 anos está exatamente à direita do
amigo de camiseta Azul.
- O dono do Hatch está exatamente à esquerda do
dono da Pickup.
- Rodrigo está em algum lugar entre quem gosta de
Rapel e o Everton, nessa ordem.
- Na terceira posição está quem dirige uma Van.
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