Presentes de Natal - Problema de Lógica
Siga as dicas e encontre o nome, a idade e o suco favorito. Encontre também qual o presente que
cada um deseja de natal e qual a profissão que eles desejam ter quando crescer.
Cor: Amarela, Azul, Branca, Verde, Vermelha

Suco: Abacaxi, Laranja, Limão, Maracujá, Morango

Nome: Alex, Cristian, Eduardo, Mario, Pedro

Profissão: Astronauta, Bombeiro, Médico, Policial,
Professor

Idade: 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos
Presente: Bicicleta, Bola, Computador, Skate, Vídeo
Game
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- O garoto que quer ser Bombeiro mora em alguma
das casas das pontas.

- Na casa de cor Branca mora o menino que deseja um
Vídeo Game de natal.

- Quem gosta de Maracujá quer ser Médico.

- Na primeira casa mora o garoto que quer uma Bola
de presente de natal.

- Na terceira casa está o garoto que quer ser Professor.
- Em uma das pontas mora o menino que quer ser
Policial.
- Na quinta casa está o garoto que deseja ser
Bombeiro quando crescer.
- O menino que gosta de suco de Laranja está em uma
das pontas
- O garoto que gosta de limonada está exatamente à
esquerda do que gosta de suco de Morango.
- Quem quer ser Médico está exatamente à direita de
quem gosta de suco de Abacaxi.
- Cristian gosta de suco de Limão.
- O menino de 8 anos mora ao lado do que quer um
Computador de presente.
- O garoto que quer um Skate está exatamente à
esquerda da casa do Alex.

- Quem quer uma Bicicleta mora ao lado de quem
deseja um Vídeo Game de presente.
- O menino mais novo mora na quinta casa.
- O garoto de 10 anos está em algum lugar entre o de
7 e o de 9 anos, nessa ordem.
- O garoto de 9 anos quer ser Professor quando
crescer.
- Pedro mora na terceira casa.
- Eduardo mora exatamente à direita de Pedro.
- Eduardo mora na casa de cor Verde.
- A casa de cor Branca está exatamente à esquerda da
casa do menino que gosta de suco de Maracujá.
- A casa de cor Azul está exatamente à esquerda da
casa do garoto que quer um Vídeo Game.
- A primeira casa é Amarela.
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