Assistência Técnica - Problema de Lógica
Cinco clientes estão lado a lado em uma assistência técnica. Cada um tem um eletrodoméstico na
garantia que está com problema. Siga as dicas e descubra quanto tempo cada eletrodoméstico ficará
na assistência técnica.
Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha
Nome: Alfredo, Elias, Geraldo, Miguel, Tobias
Eletrodoméstico: ar condicionado, fogão, freezer,
geladeira, microondas

Cliente
#1

Cliente #2

Garantia: 2 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, 10
meses
Conserto: 5 dias, 7 dias, 10 dias, 14 dias, 20 dias
Profissão: antropólogo, farmacêutico, músico,
padeiro, pedagogo

Cliente #3

Cliente #4

Cliente #5

Camiseta
Nome
Eletrodoméstico
Garantia
Conserto
Profissão

- O Pedagogo está exatamente à esquerda do Padeiro.
- Alfredo está usando camiseta Branca

- O Antropólogo está exatamente à direita do cliente
que esperará 5 dias pelo conserto.

- Elias está de camiseta Amarela.

- O cliente do eletrodoméstico com 2 meses de
garantia está exatamente à esquerda do dono do
eletrodoméstico com 10 meses de garantia.

- O cliente de camiseta Azul está em algum lugar à
direita do cliente de camiseta Verde.

- O eletrodoméstico com 2 meses de garantia vai ficar
10 dias na assistência técnica.

- O eletrodoméstico do Tobias ficará 20 dias na
assistência técnica.

- O Padeiro está ao lado do dono do Ar condicionado.

- Na quinta posição está o Farmacêutico.

- Em uma das pontas está o cliente que esperará uma
semana pelo conserto.
- Elias é o dono do Fogão.
- O homem da camiseta Vermelha está em algum lugar
entre o Miguel e o dono do eletrodoméstico com 4
meses de garantia, nessa ordem.
- O Freezer tem 8 meses de garantia.

- O Pedagogo é o dono do eletrodoméstico com 4
meses de garantia.
- O cliente do eletrodoméstico com 8 meses de
garantia está exatamente à direita do dono do
Microondas.
- Alfredo está exatamente à esquerda do dono da
Geladeira.
- O Padeiro é o dono da Geladeira.
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