
Cinco estudantes acabaram de fazer compras em uma papelaria da universidade. Descubra o que cada um deles

comprou.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

rachacuca.com.br/x/problemas-de-logica

MAIS

DESAFIOS

CEREBRAIS

Pulseira: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Apelido: Alê, Edu, Léo, Nando, Zé

Item: borracha, caderno, caneta, estojo, lapiseira

Curso: arquitetura, artes visuais, design, fotogra�a, moda

Idade: 20 anos, 21 anos, 22 anos, 23 anos, 24 anos

Tatuagem: aquarela, geométrica, oriental, surrealista,

tribal

⇒ Edu está ao lado do estudante de pulseira Branca.

⇒ O homem de 23 anos tem uma tatuagem do tipo

Oriental.

⇒ Na segunda posição está o estudante que comprou uma

Lapiseira.

⇒ O dono da pulseira Amarela está ao lado do dono da

pulseira Branca.

⇒ Em uma das pontas está o estudante que tem uma

tatuagem do tipo Tribal.

⇒ Na terceira posição está o estudante de Artes visuais.

⇒ Zé está ao lado do homem que tem uma tatuagem do

tipo Aquarela.

⇒ O estudante de Design tem 22 anos.

⇒ O homem mais novo está exatamente à esquerda do

homem que tem uma tatuagem do tipo Geométrica.

⇒ O estudante da tatuagem Oriental está em algum lugar

à direita do estudante de pulseira Amarela.

⇒ Na primeira posição está o homem da pulseira Verde.

⇒ O homem da tatuagem do tipo Aquarela está

exatamente à esquerda de quem comprou um Caderno.

⇒ O estudante de Moda comprou uma Caneta.

⇒ O homem mais velho está ao lado do homem de 20

anos.

⇒ O estudante de Arquitetura está usando uma pulseira

Vermelha.

⇒ Em uma das pontas está o homem de 21 anos.

⇒ Quem comprou uma Borracha está exatamente à

esquerda de quem estuda Moda.

⇒ O estudante de Moda tem uma tatuagem do tipo Tribal.

⇒ O homem de pulseira Amarela está exatamente à

esquerda do homem de 24 anos.

⇒ Alê tem uma tatuagem Surrealista.

⇒ Léo está exatamente à direita do estudante de 22 anos.

Papelaria Universitária
Problema de Lógica
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