Visita ao Veterinário - Problema de Lógica
Cinco homens estão sentados lado a lado aguardando para que seus animais (cachorro, furão, gato,
iguana e mini porco) sejam atendidos pelo veterinário. Através da lógica descubra qual a profissão, a
cor da camiseta, o animal, a idade do bichinho, a profissão e a companhia de cada um deles.
Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Companhia: amigo, esposa, filho, irmã, mãe

Dono: Bruno, Caio, Raphael, Sidney, Victor

Animal: cachorro, furão, gato, iguana, mini porco

Profissão: analista, designer, joalheiro, policial,
sociólogo

Idade: 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos
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- O animal de 2 anos está na primeira posição
- O dono que está acompanhado da Irmã está ao lado
do dono da camiseta Vermelha.

- O Sociólogo está ao lado de quem está acompanhado
do Filho.
- Caio tem um Gato.

- O Policial está em algum lugar à direita do rapaz de
Azul.

- O rapaz de Azul está em algum lugar à esquerda do
dono do animal de 5 anos.

- Quem está com um Amigo está ao lado de quem está
com a Irmã.

- O rapaz da camiseta Amarela está ao lado de quem
está acompanhado da Mãe.

- Victor está ao lado do rapaz que está acompanhado
da Mãe.

- O animal de 4 anos está na terceira posição.

- Sidney está em uma das pontas.
- O Mini porco está exatamente à direita do animal
mais velho.
- O dono de camiseta Azul é Joalheiro.
- O Sociólogo está ao lado do dono que tem o animal
mais novo.
- Raphael está na quinta posição.
- O Cachorro tem 4 anos.

- A Iguana tem 3 anos.
- O homem de Branco está exatamente à esquerda de
Victor.
- Na terceira posição está o dono que está
acompanhado da Irmã.
- O Designer tem uma Iguana.
- O Joalheiro e o Sociólogo estão lado a lado.
- O rapaz que está acompanhado da Mãe é dono do
animal de 5 anos.

- Em uma das pontas está o homem que está
acompanhado do Filho.
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