Prêmio Nobel - Problema de Lógica
Cinco ganhadores do prêmio Nobel estão em uma confraternização que reune ganhadores do prêmio
Nobel. Através das dicas e da lógica, descubra qual prêmio cada um deles ganhou, quantos livros
eles já publicaram e qual é o esporte favorito de cada um.
Gravata: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Livros: 1, 2, 3, 4, 5

Nacionalidade: australiano, canadense, francês,
inglês, japonês

Idade: 40 anos, 45 anos, 50 anos, 55 anos, 60 anos
Esporte: corrida, golfe, natação, squash, tênis

Prêmio: economia, física, literatura, paz, química
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- O ganhador do Nobel de Economia está ao lado do
homem de 55 anos.
- O asiático está em algum lugar à direita do homem
de gravata Amarela.

- O ganhador de 55 anos está na quinta posição.
- Quem gosta de Corrida está ao lado de quem ganhou
o Nobel de Literatura.

- Na quarta posição está o ganhador mais novo.

- Quem publicou 1 livro está em algum lugar entre o
ganhador de 45 anos e o Australiano, nessa ordem.

- O Nobel de Química está em uma das pontas.

- O britânico está ao lado do homem de gravata Verde.

- O ganhador do Nobel de Física está em algum lugar
entre quem está de gravata Azul e quem gosta jogar
Squash, nessa ordem.

- O homem de gravata Amarela está em algum lugar à
esquerda do homem de 50 anos.

- O Canadense está exatamente à esquerda do
Australiano
- Na posição do meio está quem publicou mais livros.
- O homem de gravata Vermelha está em algum lugar
à esquerda de quem gosta de Corrida.
- O ganhador que publicou 5 livros está ao lado do
ganhador que publicou 4 livros.

- Na primeira posição está quem gosta de jogar Tênis.
- O ganhador que publicou 3 livros está exatamente à
direita do homem de 40 anos.
- Quem publicou 4 livros está ao lado de quem está
usando gravata Verde.
- O homem mais velho está na segunda posição.
- O ganhador da Oceania está exatamente à esquerda
de quem gosta de correr.

- O Nobel em Química gosta de jogar Golfe.
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