Escola de Idiomas - Problema de Lógica
Cinco turmas estão tendo aula, em salas que estão lado a lado, em uma escola de idiomas. Cada
sala tem um problema e está sendo usada por uma determinada turma. Use as dicas para descobrir
as características das salas e das turmas.
Porta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Alunos: 3, 5, 7, 9, 11

Aula: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano

Problema: computador, iluminação, lousa, projetor,
ventilador

Professor: Alessandro, Célio, Evandro, Iago, Roberto
Assunto: adjetivos, advérbios, artigos, substantivos,
verbos
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- Célio está lecionando exatamente à esquerda da
turma que está aprendendo sobre Advérbios.

- A turma que está aprendendo sobre Advérbios está
ao lado da sala com 5 alunos.

- A aula de Francês está acontecendo na quinta sala.

- A sala com mais alunos está tendo aula sobre
Substantivos.

- A aula de Alemão está acontecendo exatamente à
esquerda da turma do Iago.
- Alessandro está exatamente à direita da turma do
professor Evandro.
- Roberto está em algum lugar entre os professores
Célio e Iago, nessa ordem.
- A sala da porta Amarela está exatamente à direita da
sala que está com o Projetor quebrado.
- Iago está dando aula na sala de porta Vermelha.
- A turma com 9 alunos está tendo aula na sala de
porta Branca.
- A aula de Espanhol está ocorrendo ao lado da sala
que está com problema no Computador.
- A turma com 7 alunos está ao lado da turma de
Inglês.

- A sala de porta Verde está exatamente à direita da
turma que está tendo aula sobre Substantivos.
- A sala com problema na Lousa está em algum lugar
entre a turma com 11 alunos e a sala com problema no
Ventilador, nessa ordem.
- A turma com 5 alunos está exatamente à direita da
sala de porta Verde.
- A sala de porta Branca está em algum lugar à
esquerda da sala com problema na Iluminação.
- Em uma das pontas está a turma com 5 alunos.
- A sala de porta Branca está em algum lugar entre a
sala com problema no Computador e a turma que está
aprendendo sobre Artigos, nessa ordem.
- A turma com menos alunos está aprendendo sobre
Adjetivos.
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