
Cinco pessoas estão em uma barraca de pastel de feira. Descubra qual pastel cada uma irá comer.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

DESAFIOS

INTELIGENTES

Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Carlos, Fabiano, Júlio, Marcelo, Rubens

Pastel: calabresa, carne, frango, pizza, queijo

Condimento: ketchup, maionese, mostarda, pimenta,

vinagrete

Suco: laranja, limão, maçã, maracujá, uva

Pro�ssão: bancário, entregador, feirante, relojoeiro,

vendedor

⇒ Júlio está exatamente à direita do Bancário.

⇒ Quem gosta de Maionese está em algum lugar entre

quem gosta de Pimenta e quem gosta de Mostarda, nessa

ordem.

⇒ Fabiano vai comer um pastel de Frango.

⇒ O cliente de Vermelho está ao lado de quem vai beber

um suco de Maracujá.

⇒ Fabiano está em algum lugar entre quem gosta de

Vinagrete e o Carlos, nessa ordem.

⇒ O Entregador pediu um pastel de Carne.

⇒ O Relojoeiro está exatamente à esquerda de quem

beberá um suco de Maçã.

⇒ O rapaz de Vermelho está em algum lugar à esquerda

de quem gosta de Ketchup.

⇒ Na quarta posição está o cliente que gosta de Mostarda.

⇒ O Feirante está ao lado de quem gosta de Pimenta.

⇒ Quem vai comer um pastel de Carne está em algum

lugar entre quem vai comer um pastel de Frango e quem

vai comer um pastel de Calabresa, nessa ordem.

⇒ O cliente de Azul gosta de Maionese.

⇒ Rubens está exatamente à direita de quem pediu um

pastel de Queijo.

⇒ O Feirante vai beber um suco de Maracujá.

⇒ O rapaz de Amarelo está em algum lugar à esquerda do

rapaz de Branco.

⇒ Quem pediu um suco de Laranja está em algum lugar

entre Júlio e quem pediu suco de Limão, nessa ordem.

⇒ Na primeira posição está quem vai comer um pastel de

Pizza.

⇒ O Bancário está usando um camiseta Verde.

⇒ Quem gosta de Pimenta está em algum lugar entre o

Relojoeiro e o cliente de Azul, nessa ordem.

Barraca de Pastel
Problema de Lógica
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