
Cinco colecionadores estão visitando uma feira de antiguidades em busca de novos itens para colecionar. Descubra as

características deles usando a lógica.
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Mochila: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Evandro, Fabricio, Pedro, Marcel, Yuri

Idade: 33 anos, 35 anos, 39 anos, 41 anos, 44 anos

Início: 12 anos, 15 anos, 20 anos, 22 anos, 25 anos

Coleciona: armas, brinquedos, esculturas, latas, relógios

Esporte: basquete, futebol, natação, vôlei, tênis

⇒ Na quarta posição está o colecionador que começou a

colecionar com 12 anos.

⇒ O colecionador da mochila Verde começou com 15 anos.

⇒ Em uma das pontas está o colecionador da mochila

Branca.

⇒ Quem gosta de Vôlei começou a colecionar com 25

anos.

⇒ Na terceira posição está o rapaz da mochila Azul.

⇒ Yuri está em uma das pontas.

⇒ O colecionador de 39 anos começou a colecionar com 15

anos.

⇒ Na quinta posição está quem gosta de Basquete.

⇒ O dono da mochila Verde está em algum lugar à direita

do dono da mochila Branca.

⇒ Quem coleciona Brinquedos está ao lado de quem está

com a mochila Azul.

⇒ Na primeira posição está quem gosta de Futebol.

⇒ O colecionador da mochila Vermelha gosta de Tênis.

⇒ Quem coleciona Armas está ao lado do homem de 39

anos.

⇒ O colecionador que gosta de Natação está exatamente à

esquerda do homem mais velho.

⇒ O rapaz que começo a colecionar com 20 anos está na

primeira posição.

⇒ Em uma das pontas está quem coleciona Relógios.

⇒ O colecionador de 35 anos começou a colecionar com 22

anos.

⇒ O dono da mochila Amarela está em algum lugar à

esquerda de Fabricio.

⇒ Evandro está na terceira posição.

⇒ O homem de 33 anos está exatamente à direita de

quem coleciona Latas.

⇒ O colecionador da mochila Branca coleciona

Esculturas.

⇒ Marcel está na primeira posição.
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