
Cinco executivos estão reunidos num restaurante para um almoço de negócios. Descubra quais são as características de

cada um deles.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

DESAFIOS

INTELIGENTES

Gravata: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nacionalidade: alemão, inglês, japonês, sueco, italiano

Idade: 47, 50, 51, 53, 54

Suco: abacaxi, laranja, limão, maracujá, morango

Comida: frango, massa, peixe, salada, sopa

Carro: crossover, hatch, pickup, sedan, SUV

⇒ O dono da SUV está usando uma gravata Vermelha.

⇒ Quem está bebendo suco de Morango dirige um Sedan.

⇒ Na quinta posição está o dono do Crossover.

⇒ O executivo de 51 anos está ao lado do que está

comendo Frango.

⇒ Em uma das pontas está o executivo que pediu uma

Sopa.

⇒ O executivo de gravata Azul está ao lado do que pediu

uma Massa.

⇒ O executivo mais novo está exatamente à direita do que

está comendo Salada.

⇒ Quem pediu Peixe está usando uma gravata Branca.

⇒ Quem está bebendo suco de Abacaxi está na quarta

posição.

⇒ O executivo de 51 anos está bebendo suco de Laranja.

⇒ O executivo de 50 anos está bebendo suco de Maracujá.

⇒ Na primeira posição está o dono do Hatch.

⇒ Quem está bebendo limonada está na primeira posição.

⇒ O Italiano está sentado em uma das pontas.

⇒ O Alemão está na terceira posição.

⇒ O Inglês está em algum lugar à direita do executivo da

gravata Amarela.

⇒ O Sueco está na primeira posição.

⇒ O executivo da gravata Branca está em uma das

pontas.

⇒ Na terceira posição está o executivo de gravata Azul.

⇒ O executivo da gravata Verde está bebendo suco de

Laranja.

⇒ O executivo de gravata Branca está em algum lugar à

esquerda do de gravata Verde.

⇒ O dono da Pickup está exatamente à esquerda do

executivo mais velho.

Almoço de Negócios
Problema de Lógica
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