
Cinco caminhões acabaram de retirar as suas respectivas cargas no porto de Santos. Descubra para qual estado cada um

deles vai.

© RachaCuca.com.br
Permitida a impressão e distribuição apenas para uso

não-comercial (casa, escolas, bibliotecas e igrejas)

Jogue Mais Problemas De Lógica
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CUCAS

Cor: amarelo, azul, branco, verde, vermelho

Motorista: Antônio, Bino, Jorge, Pedro, Stênio

Destino: Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais,

Paraná

Carga: adubo, carvão, enxofre, soda cáustica, trigo

Placa: AAA-1111, BBB-2222, CCC-3333, DDD-4444, EEE-

5555

Km: 50 mil, 100 mil, 150 mil, 200 mil, 250 mil

⇒ Jorge é o motorista do caminhão de placa DDD-4444.

⇒ Na quarta posição está o caminhão que vai para Belo

Horizonte.

⇒ O caminhão menos rodado está transportando Carvão.

⇒ O caminhão Vermelho está em algum lugar à esquerda

do caminhão que vai para o Amazonas.

⇒ O veículo que vai para a região Centro-oeste está ao lado

do caminhão que já rodou 100 mil Km.

⇒ O caminhão Vermelho está em algum lugar entre o

caminhão que está carregando Enxofre e o caminhão

Azul, nessa ordem.

⇒ Na primeira posição está o caminhão que tem 150 mil

Km rodados.

⇒ Em uma das pontas está o caminhão de placa AAA-

1111.

⇒ O caminhão de placa DDD-4444 está transportando

Soda cáustica.

⇒ O caminhão Branco está em algum lugar à direita do

caminhão Verde.

⇒ O veículo de placa BBB-2222 está ao lado do veículo

mais rodado.

⇒ Quem vai para a região Nordeste está em algum lugar à

direita do caminhão Vermelho.

⇒ O caminhão Amarelo está exatamente à esquerda do

caminhão que tem 200 mil Km rodados.

⇒ O veículo de placa CCC-3333 está exatamente à direita

do veículo de placa DDD-4444.

⇒ Stênio está dirigindo para Minas Gerais.

⇒ O caminhão com Adubo está em algum lugar entre o

caminhão que vai para Bahia e o caminhão com Carvão,

nessa ordem.

⇒ O veículo Azul está em algum lugar à direita do veículo

de placa AAA-1111.

⇒ O caminhão de placa DDD-4444 está ao lado do

caminhão que já rodou 100 mil Km.

⇒ Antônio é o motorista do caminhão de placa EEE-5555.

⇒ O caminhão Azul está em algum lugar à esquerda do

caminhão Branco.

⇒ Pedro está ao lado do caminhão que vai para o Mato

Grosso.

⇒ Em uma das pontas está o caminhão de placa EEE-

5555.

Caminhões no Porto
Problema de Lógica
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