
Cinco homens estão aguardando para serem atendidos por um quiropraxista. Sigas as dicas para descobrir qual deles

tem consulta às 17:00.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

geniol.com.br/x/problemas-de-logica

MAIS

DESAFIOS

INTELIGENTES

Camiseta: azul, branca, roxa, verde, vermelha

Nome: Aníbal, Everaldo, Josué, Reinaldo, Wilson

Dor: costas, ombro, pescoço, pulso, quadril

Revista: esportes, música, negócios, saúde, viagens

Consulta: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Idade: 40 anos, 45 anos, 50 anos, 55 anos, 60 anos

⇒ O homem que está lendo a revista de Saúde está em

algum lugar entre o homem que está lendo a revista de

Viagens e o homem que está lendo a revista de Música,

nessa ordem.

⇒ Wilson está na primeira posição.

⇒ Em uma das pontas está o paciente cujo a consulta é às

18:00.

⇒ O paciente que tem a consulta às 17:30 está exatamente

à esquerda do paciente que está lendo a revista de Saúde.

⇒ O homem de 50 anos está em algum lugar entre o

homem que tem dor no Quadril e o homem de 45 anos,

nessa ordem.

⇒ O paciente que está lendo a revista de Negócios está em

algum lugar à direita do homem de Branco.

⇒ Na segunda posição está o homem que tem dor no

Pulso.

⇒ O paciente de Azul está ao lado do paciente que tem a

consulta no primeiro horário.

⇒ Em uma das pontas está o homem que está lendo a

revista de Viagens.

⇒ O homem de 45 anos está em algum lugar entre o

homem que está lendo a revista de Viagens e o homem de

60 anos, nessa ordem.

⇒ O homem de camiseta Verde está exatamente à

esquerda do homem de camiseta Vermelha.

⇒ O paciente que tem consulta às 16:30 está em algum

lugar entre o paciente que tem consulta às 17:30 e o

paciente que tem consulta às 16:00, nessa ordem.

⇒ Reinaldo está na segunda posição.

⇒ Em uma das pontas está o homem de camiseta Roxa.

⇒ Josué está exatamente à esquerda do homem que está

lendo a revista de Negócios.

⇒ O paciente que tem dor no Quadril está ao lado do

paciente que tem consulta às 17:30.

⇒ O homem que tem dor nas Costas está exatamente à

direita do homem mais novo.

⇒ A consulta do paciente que tem dor no Ombro será às

18:00.

⇒ O homem de Vermelho está exatamente à direita do

homem que está lendo a revista de Viagens.

⇒ O paciente de Branco está ao lado do paciente que tem

consulta às 18:00.

⇒ Aníbal tem dor nas costas.

Dores Crônicas
Problema de Lógica
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