
Cinco políticos estão sendo julgados por roubos dos cofre públicos. Analise atentamente as dicas para descobrir as

características deles.
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Gravata: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Alberto, Fernando, Luiz, Renato, Ricardo

Setor: educação, energia, saúde, segurança, transporte

Valor: R$ 100 M, R$ 200 M, R$ 300 M, R$ 400 M, R$ 500 M

Estado: Alagoas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa

Catarina, Tocantins

Paraíso: Bahamas, Bolívia, Ilhas Bermudas, Luxemburgo,

Mônaco

⇒ O político da gravata Azul está em algum lugar à

esquerda de quem roubou a maior quantia.

⇒ Alberto está ao lado do político de Tocantins.

⇒ O político que roubou R$ 300 M está exatamente à

direita de quem tem conta em Mônaco.

⇒ Em uma das pontas está o político que roubou R$ 100

M.

⇒ O político do estado nordestino está exatamente à

esquerda de quem roubou R$ 100 M.

⇒ Foram roubados R$ 100 M da educação.

⇒ Na terceira posição está o político da gravata Amarela.

⇒ Fernando está exatamente à esquerda do político que

tem conta na Bolívia.

⇒ O político do Mato Grosso tem conta em Mônaco.

⇒ O político da gravata Azul está em algum lugar entre

quem roubou da Saúde e o Fernando, nessa ordem.

⇒ Luiz está ao lado de quem tem conta em Luxemburgo.

⇒ Renato está exatamente à direita de quem tem conta

em Luxemburgo.

⇒ O político da gravata Branca está exatamente à

esquerda do político �uminense.

⇒ O político que roubou do setor de Transporte está na

quarta posição.

⇒ O político da gravata Verde tem conta nas Bahamas.

⇒ Na primeira posição está o político com conta nas

Bahamas.

⇒ O político da gravata Azul está em algum lugar entre os

políticos de Santa Catarina e Rio de Janeiro, nessa ordem.

⇒ Na segunda posição está o político que roubou R$ 200

M.

⇒ O político que tem conta em Luxemburgo está

exatamente à esquerda de quem roubou R$ 100 M.

⇒ Luiz roubou do setor energético.

⇒ Na terceira posição está o político com conta em

Mônaco.
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