Prato Feito - Problema de Lógica
Cinco homens estão sentados lado a lado num restaurante. Cada um deles pediu um prato feito e um
suco. Siga as dicas para descobrir o que cada um pediu, a cor da camisa, a idade, a profissão e o
esporte favorito.
Camisa: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Idade: 22, 25, 28, 33, 38

Prato: bife à milanesa, bife à parmegiana, calabresa,
filé de frango, virado à paulista

Profissão: contador, engenheiro, gerente, porteiro,
publicitário

Suco: laranja, limão, maçã, maracujá, uva

Esporte: corrida, futebol, sinuca, natação, vôlei
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- O Gerente está ao lado do homem de 28 anos.
- O homem de 25 anos está exatamente à direita de
quem vai comer Bife à Parmegiana.
- Na terceira posição está o homem que pediu o Bife à
Milanesa
- O homem que pediu suco de Maçã gosta de Futebol.
- O Contador está com uma camisa Azul.
- O homem que pediu suco de Maracujá gosta de Vôlei.
- Aquele que gosta de Natação está ao lado de quem
gosta de Vôlei.
- O Gerente está na primeira posição.
- O homem que gosta de Futebol está exatamente à
esquerda do que gosta de Natação.
- O homem que pediu o prato com Calabresa está ao
lado do que gosta de Natação.
- O Engenheiro está em algum lugar à direita de quem
está com a camisa Amarela.

- Quem gosta de Corrida está ao lado de quem pediu
suco de Maracujá.
- O homem de Amarelo está em algum lugar à
esquerda do que vai comer Filé de Frango.
- O homem de 33 anos está ao lado do que pediu suco
de Limão.
- O Contador está na quarta posição.
- O Engenheiro gosta de nadar.
- O homem de Vermelho está em algum lugar à
esquerda de quem pediu suco de Limão.
- O Publicitário está exatamente à direita do Contador.
- O homem de Branco está em uma das pontas.
- Na primeira posição está quem pediu suco de Uva.
- O homem de 33 anos está na quarta posição.
- O homem de Verde vai tomar suco de Limão.
- Quem pediu suco de Laranja está exatamente à
esquerda de quem pediu Bife à Parmegiana.

- O homem mais velho está em uma das pontas.
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