
Cinco estudantes estão sentados num banco esperando para fazer a prova do Enem. Cada um deles deseja entrar numa

universidade pública.
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MAIS

JOGOS

CEREBRAIS

Mochila: Amarela, Azul, Branca, Verde, Vermelha

Nome: André, Bruno, Luíz, Rafael, Tiago

Universidade: UNESP, UNICAMP, UNIFESP, UFSCAR, USP

Curso: computação, direito, economia, odontologia,

medicina

Idade: 17, 18, 19, 20, 21

Bairro: Bela Vista, Bom Retiro, Consolação, Higienópolis,

Liberdade

⇒ O rapaz mais velho mora na Liberdade.

⇒ Quem mora no Bom Retiro está sentado ao lado de

quem mora na Bela Vista.

⇒ O rapaz que mora na Bela Vista quer estudar na

UNIFESP.

⇒ Na quinta posição está o rapaz que mora na Consolação.

⇒ O garoto de 17 anos quer cursar Direito.

⇒ O rapaz de 19 anos está sentado ao lado de quem vai

prestar Economia.

⇒ Quem quer estudar UNICAMP está sentado exatamente

à esquerda de quem tem 18 anos.

⇒ O rapaz que mora na Liberdade está sentado ao lado do

que tem 17 anos.

⇒ Quem vai prestar Medicina está em algum lugar entre

o Bruno e o garoto da mochila Branca, nessa ordem.

⇒ O garoto que quer cursar Computação tem 18 anos.

⇒ O rapaz de 17 anos quer estudar na UFSCAR.

⇒ O Bruno mora no Bom Retiro.

⇒ Quem mora em Higienópolis está exatamente à

esquerda de quem quer estudar na UNESP.

⇒ O garoto que quer estudar na UNICAMP está em uma

das pontas.

⇒ O rapaz da mochila Branca está em algum lugar à

esquerda do Rafael.

⇒ O Luíz é o dono da mochila Branca.

⇒ O garoto da mochila vermelha está em algum lugar

entre quem mora em Higienópolis e quem quer estudar

na USP, nessa ordem.

⇒ O André está em alguma das pontas.

⇒ O rapaz da mochila Verde está em algum lugar entre

quem quer estudar na UNICAMP e quem quer estudar

Economia, nessa ordem.

⇒ Na segunda posição está o garoto da mochila

Vermelha.

⇒ O dono da mochila Amarela quer estudar Odontologia.
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