
Cinco bibliotecários estão conversando sobre as suas bibliotecas brasileiras favoritas. Use as dicas para descobrir qual é a

biblioteca que cada um mais admira.
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Camiseta: branca, laranja, preta, verde, vermelha

Nome: Carvalho, Fausto, Gomes, Leandro, Soares

Idade: 30 anos, 35 anos, 40 anos, 45 anos, 50 anos

Biblioteca: B. da Floresta, B. Luiz de Bessa, B. Mário de

Andrade, B. Nacional, B. Pública Estadual do Amazonas

Autor: Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos,

Lima Barreto, Machado de Assis, Paulo Coelho

Livros: 100, 200, 300, 400, 500

⇒ O bibliotecário de camiseta Branca está ao lado do

bibliotecário que tem 400 livros.

⇒ Leandro está em algum lugar entre Fausto e Soares,

nessa ordem.

⇒ Gomes está em uma das pontas.

⇒ O homem de 30 anos tem 400 livros.

⇒ Em uma das pontas está o bibliotecário que tem a maior

coleção de livros.

⇒ O homem que gosta da Biblioteca Pública Estadual do

Amazonas está ao lado do homem que gosta de Lima

Barreto.

⇒ O homem de 40 anos está em algum lugar entre o

homem de Verde e o homem mais novo, nessa ordem.

⇒ O bibliotecário que adora a Biblioteca Mário de Andrade

está ao lado do bibliotecário que tem a menor quantidade

de livros.

⇒ Na quarta posição está o homem que gosta de Lima

Barreto.

⇒ Carvalho tem 300 livros.

⇒ O bibliotecário mais velho está exatamente à esquerda

do bibliotecário que gosta da Biblioteca Pública Estadual

do Amazonas.

⇒ O homem de Preto está em algum lugar entre o homem

que gosta de Machado de Assis e o homem que tem 300

livros, nessa ordem.

⇒ Em uma das pontas está o bibliotecário que tem 300

livros.

⇒ O bibliotecário que gosta da Biblioteca da Floresta está

exatamente à esquerda do bibliotecário que gosta de Paulo

Coelho.

⇒ O homem que tem 400 livros está exatamente à direita

do homem que gosta da Biblioteca Pública Estadual do

Amazonas.

⇒ Soares está em algum lugar à direita do homem de

camiseta Preta.

⇒ O homem que gosta da biblioteca do Amazonas está em

algum lugar entre o homem de 35 anos e o homem que

gosta de Lima Barreto, nessa ordem.

⇒ O bibliotecário que gosta de Paulo Coelho está em algum

lugar à direita do bibliotecário de Preto.

⇒ Em uma das pontas está o homem de camiseta

Vermelha.

⇒ O bibliotecário de Branco está em algum lugar à

esquerda do bibliotecário que gosta de Carlos Drummond

de Andrade.

⇒ O homem que gosta da Biblioteca Luiz de Bessa está ao

lado do homem que tem 300 livros.

Bibliotecas Favoritas
Problema de Lógica

Bibliotecário #1 Bibliotecário #2 Bibliotecário #3 Bibliotecário #4 Bibliotecário #5

Camiseta

Nome

Idade

Biblioteca

Autor

Livros

© Geniol.com.br

J
o

g
u

e
 E

st
e

 P
. 

D
e

 L
ó

g
ic

a

g
e

n
io

l.
c

o
m

.b
r/

x
/p

d
l/

3
0

https://www.geniol.com.br/x/main/home/?src=GZPUU&evt=copyright-footer/click
https://www.geniol.com.br/x/problemas-de-logica/?src=GZPUU&evt=play-more/click
https://www.geniol.com.br/x/main/home/?src=GZPUU&evt=logo/click
https://www.geniol.com.br/x/main/home/?src=GZPUU&evt=copyright-game/click
https://www.geniol.com.br/x/pdl/30/?src=GZPUU&evt=link-widget/click

