Fila do Banco - Problema de Lógica
Cinco homens estão na fila do banco, em sequência, esperando serem atendidos para pagar uma
conta. Cada um tem uma conta, uma profissão, um esporte favorito e um animal de estimação. Use
a lógica para encontrar as características de cada um deles.
Camisa: amarela, azul, branca, verde, vermelha
Conta: água, aluguel, celular, luz, telefone
Nome: Augusto, Douglas, José, Ronaldo, Samuel

Profissão: bombeiro, fotógrafo, massagista,
pesquisador, veterinário
Animal: cachorro, gato, pássaro, peixe, tartaruga
Esporte: basquete, futebol, sinuca, natação, vôlei
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- Na quarta posição está o homem que gosta de
Sinuca.

- O Pesquisador está exatamente à esquerda do
Augusto.

- Quem gosta de Futebol está na quinta posição.

- Douglas tem um Cachorro.

- O homem que gosta de Basquete está na segunda
posição.

- Na quinta posição está o homem da conta de
Telefone.

- Quem gosta de Vôlei está de Vermelho.

- O homem de Branco vai pagar a conta de Água.

- O dono do Peixe está exatamente à esquerda de
quem pratica Natação.

- Na terceira posição está quem vai pagar a conta de
Luz.

- O homem de Branco é o dono do réptil.

- Ronaldo vai pagar a conta de Celular.

- O Bombeiro está exatamente à direita do Samuel.

- O homem de Verde tem um Pássaro.

- O Veterinário está na quinta posição.

- O homem de Azul está em uma das pontas.

- O Pesquisador está na terceira posição.

- O homem que tem um Gato está exatamente à
direita de que gosta de Sinuca.

- Douglas trabalha como Fotógrafo.
- José está na quinta posição.

- O homem que tem um Pássaro está ao lado do que
joga Sinuca.
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