
Cinco investidores anjo estão conversando sobre os investimentos que eles �zeram no mês passado. Descubra qual deles

tem interesse em empresas da área de biotecnologia.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

DESAFIOS

CEREBRAIS

Gravata: azul, preta, roxa, verde, vermelha

Nome: Adriano, Douglas, Jorge, Maurício, Patrick

Investimento: R$ 1 milhão, R$ 2 milhões, R$ 3 milhões, R$

4 milhões, R$ 5 milhões

Área: biotecnologia, internet, saúde, software, tecnologia

ambiental

Cidade: Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre,

Recife, São Paulo

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

⇒ O investidor que mora em São Paulo está em algum

lugar entre o investidor que investiu R$ 5 milhões no mês

passado e o investidor que mora em Florianópolis, nessa

ordem.

⇒ Na quarta posição está o investidor interessado em

empresas da área da Saúde.

⇒ O investidor que investiu R$ 3 milhões no mês passado

está em algum lugar entre o investidor de gravata

Vermelha e o investidor que investiu R$ 2 milhões no mês

passado, nessa ordem.

⇒ Na quinta posição está o investidor interessado em

empresas da área de Software.

⇒ O investidor interessado em empresas da área da

Saúde está em algum lugar à direita do homem de

gravata Vermelha.

⇒ O investidor que mora em Porto Alegre está ao lado do

investidor interessado em empresas de Internet.

⇒ O homem de gravata Vermelha está em algum lugar

entre o investidor que investiu R$ 5 milhões no mês

passado e o homem de gravata Azul, nessa ordem.

⇒ Em uma das pontas está o investidor que investiu R$ 4

milhões no mês passado.

⇒ Maurício está ao lado do homem de 45 anos.

⇒ Patrick está em algum lugar à direita do homem de

gravata Preta.

⇒ O investidor de 40 anos está ao lado do investidor

interessado em empresas da área da Saúde.

⇒ O investidor de gravata Vermelha está em algum lugar

entre o investidor de gravata Roxa e o investidor mais

jovem, nessa ordem.

⇒ O investidor que mora em Belo Horizonte está ao lado

do investidor de gravata Vermelha.

⇒ Douglas está exatamente à esquerda do homem de 30

anos.

⇒ O investidor interessado em empresas de

Biotecnologia está ao lado do investidor que mora em

Minas Gerais.

⇒ O homem de 35 anos está em algum lugar entre o

Adriano e o investidor interessado em empresas da área

de Tecnologia ambiental, nessa ordem.

⇒ O investidor que investiu R$ 2 milhões no mês passado

está exatamente à esquerda do investidor de 45 anos.

⇒ O investidor de gravata Preta está interessado em

empresas da área de Tecnologia ambiental.

⇒ O homem de 40 anos está ao lado do homem de gravata

Verde.

⇒ Na primeira posição está o investidor que mora no

Nordeste.

Investidores Anjo
Problema de Lógica

Investidor #1 Investidor #2 Investidor #3 Investidor #4 Investidor #5

Gravata

Nome

Investimento

Área

Cidade

Idade

© 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/

4
0

https://www.geniol.com.br/x/main/home/?src=GZPU14&evt=copyright-footer/click
https://www.geniol.com.br/x/problemas-de-logica/?src=GZPU14&evt=play-more/click
https://www.geniol.com.br/x/main/home/?src=GZPU14&evt=logo/click
https://www.geniol.com.br/x/main/home/?src=GZPU14&evt=copyright-game/click
https://www.geniol.com.br/x/pdl/40/?src=GZPU14&evt=link-widget/click

