Carros no Estacionamento - Problema de Lógica
Nesse problema, 5 luxuosos carros estão parados num estacionamento, paralelamente, e um ao lado
do outro. Cada veículo é de uma montadora internacional diferente, e possuem anos, cores, placas e
donos distintos. A partir das dicas, solucione o problema.
Dono: Alexandre, Felipe, Gilmar, Guilherme, Rogério
Cor: amarela, azul, branca, verde, vermelha
Montadora: alemã, chinesa, francesa, italiana,
japonesa

Carro #1

Carro #2

Placa: AAA-1111, BBB-2222, CCC-3333, DDD-4444,
EEE-5555
Ano: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Tipo: crossover, hatch, pickup, sedan, SUV

Carro #3

Carro #4

Carro #5

Dono
Cor
Montadora
Placa
Ano
Tipo

- O veículo fabricado em 2009 é uma Pickup.
- O Alexandre dirige o Crossover.
- O SUV está na segunda vaga.
- O Sedan está ao lado da Pickup.
- A Pickup está na última vaga da direita.

- O carro Branco está exatamente à direita do veículo
Japonês.
- O carro Italiano está exatamente à esquerda do
Crossover.
- O Crossover é Amarelo.

- O carro fabricado em 2010 está na vaga do meio.

- O veículo Chinês está em alguma vaga à esquerda do
carro Branco.

- O carro de 2008 está ao lado do carro Azul.

- Na segunda vaga encontra-se o carro Vermelho.

- A placa CCC-3333 pertence ao veículo fabricado em
2007.

- O carro do Rogério foi estacionado em um dos
extremos.

- O Sedan tem placa EEE-5555.

- O veículo Italiano foi fabricado em 2007.

- O carro com a placa DDD-4444 está ao lado do carro
do Guilherme.

- O carro do Gilmar está exatamente à direita do carro
Branco.

- O carro Alemão está em algum lugar à direita do
carro do Felipe.

- O carro do Alexandre está em algum lugar entre os
carros de placas DDD-4444 e AAA-1111, com este
último à direita.

- O veículo Francês está na quarta vaga.
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