Passageiros no Aeroporto - Problema de Lógica
Nesse problema 5 passageiros aguardam sentados no aeroporto, lado-a-lado. Cada um deles é de
um estado brasileiro diferente, e vai viajar para um país destino. Associe também os horários de
partida, a finalidade da viagem e o item que cada um deles esqueceu em casa. A partir das dicas,
resolva e complete o problema de lógica.
Mala: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Horário: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Gentílico: baiano, gaúcho, fluminense, mineiro,
paulista

Finalidade: congresso, estudos, intercâmbio,
negócios, turismo

Destino: Austrália, França, Itália, Inglaterra, Japão

Esqueceu: agenda, celular, notebook, óculos, terno
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- Quem esqueceu o Terno está sentado na última
cadeira da direita.

- Quem vai fazer turismo está sentado na primeira ou
na última cadeira.

- O passageiro que vai para a Inglaterra esqueceu a
Agenda.

- O passageiro com vôo as 09:00 está sentado ao lado
do Gaúcho.

- O dono da mala Branca está sentado em algum lugar
à esquerda de quem esqueceu o Notebook.

- O dono da mala Verde está sentado ao lado do
Mineiro.

- O Turista está sentado exatamente à esquerda de
quem deixou o Celular em casa.

- O passageiro com destino ao Japão está no vôo das
09:00.

- O homem que vai para um Congresso está sentado
na primeira ou na última cadeira.

- Quem esqueceu o Notebook está ao lado de quem
tem a mala Amarela.

- O Estudante está sentado em algum lugar à direita
de quem tem a mala Verde.

- A mala Branca pertence ao passageiro sentado na
segunda cadeira.

- Quem vai viajar a Negócios está exatamente à direita
de quem vai fazer Intercâmbio.

- Quem vai partir as 11:00 está em algum lugar à
direita de quem tem a mala Verde.

- Quem vai partir as 08:00 está sentado na quarta
cadeira.

- O dono da mala Branca está em algum lugar à
esquerda de quem parte as 10 horas.

- O Baiano está sentado exatamente à direita de quem
esqueceu o celular.

- O passageiro que parte as 9 horas está sentado na
primeira ou na última cadeira.

- O Paulista está viajando para a França.

- Quem vai viajar para a Austrália está sentado ao lado
de quem parte às 11 horas.

- Quem vai para o Japão está sentado em uma das
pontas.

- O dono da mala Vermelha está na primeira cadeira.
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