
Cinco homens estão participando da degustação de vinhos. Tente descobrir qual vinho cada um está provando.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

DESAFIOS

CEREBRAIS

Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Camilo, Elias, Ferdinando, Josué, Márcio

Vinho: Cabernet Sauvignon, Carmenere, Malbec, Merlot,

Tannat

Queijo: Brie, Emmenthal, Gorgonzola, Gouda, Roquefort

Hobby: acampar, bilhar, fotografar, montanhismo, pescar

Estado: Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Roraima,

Santa Catarina

⇒ Elias está em algum lugar à direita do degustador de

camiseta Branca.

⇒ O homem que nasceu em Boa Vista está de camiseta

Amarela.

⇒ O degustador que gosta de queijo Roquefort está ao lado

do que gosta de queijo Emmenthal.

⇒ O Paraibano está na terceira posição.

⇒ O degustador que nasceu no sul do Brasil gosta de

Acampar.

⇒ Em uma das pontas está o homem que gosta de

Montanhismo.

⇒ Quem está degustando o vinho tipo Tannat está ao lado

de quem gosta de queijo Emmenthal.

⇒ O catarinense está exatamente à esquerda do homem

que está degustando o vinho tipo Carmenere.

⇒ Márcio está degustando o vinho tipo Tannat.

⇒ O homem que gosta de queijo Gorgonzola está ao lado

do homem que gosta de Pescar.

⇒ Ferdinando está na primeira posição.

⇒ O degustador de Branco está em algum lugar à

esquerda do Paraibano.

⇒ Na segunda posição está o homem que está

degustando o vinho tipo Merlot.

⇒ O homem que gosta de Bilhar está ao lado do que gosta

de queijo Brie.

⇒ O degustador de camiseta Verde está em algum lugar à

esquerda do degustador que nasceu em Minas Gerais.

⇒ Na terceira posição está o homem que está degustando

o vinho tipo Cabernet.

⇒ O homem de camiseta Verde está ao lado do homem

que gosta de Acampar.

⇒ Josué está na quinta posição.

⇒ O degustador que gosta de Pescar está em algum lugar

à direita do degustador de camiseta Azul.

⇒ O homem que gosta de queijo Emmenthal está na

terceira posição.

⇒ O mato-grossense está em algum lugar à direita do

degustador de camiseta Amarela.

⇒ Quem gosta de Montanhismo está ao lado de quem

gosta de Bilhar.

⇒ Na segunda posição está o degustador que gosta de

queijo Roquefort.
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