
Descubra quem pilota cada um dos 5 aviões na formação e suas anomalias, bem como outras informações pessoais de
cada piloto.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

JOGOS

CEREBRAIS

Nome: Farfarelli, Milton, Nascimento, Rui, Walter

Gentílico: Gaúcho, Baiano, Fluminense, Mineiro, Paulista

Cor: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Anomalia: Altímetro, Bússola, Hidráulico, Rádio,
Temperatura

Bebida: Água, Café, Chá, Cerveja, Leite

Esporte: Equitação, Futebol, Natação, Pesca, Tênis

⇒ O Cap. Farfarelli está em algum lugar à esquerda de
quem gosta de praticar Futebol.

⇒ Quem gosta de beber Água também gosta de Pescar
nos �nais-de-semana.

⇒ O Cap. Walter voa em algum lugar entre os praticantes
de Equitação e Tênis, nesta ordem.

⇒ O homem que joga Tênis está no meio da formação.

⇒ O avião com anomalia no Rádio, o piloto que gosta de
Café e o Mineiro estão nessa ordem na formação (não
necessariamente um ao lado do outro).

⇒ Quem gosta de beber Chá está em algum lugar entre os
pilotos que bebem Cerveja e Café, nesta ordem.

⇒ Quem bebe Cerveja está na posição mais a esquerda da
formação.

⇒ O piloto que bebe Água está ao lado do avião com
anomalia na Bússola.

⇒ O avião com pane no Altímetro está em algum lugar à
direita do Cel. Rui.

⇒ Quem gosta de Futebol pilota o avião que está
exatamente à direita do avião com pane no Altímetro.

⇒ O Cel. Rui está pilotando o avião que está em algum
lugar à esquerda do avião com problemas na Bússola.

⇒ Os aviões com anomalias de Rádio, Hidráulico e de
Temperatura se apresentam nesta ordem (não
necessariamente um ao lado do outro).

⇒ O avião que solta fumaça Verde voa em algum lugar à
direita do avião pilotado por Farfarelli.

⇒ O avião pilotado pelo Cel. Rui solta fumaça Branca.

⇒ O piloto que gosta de Chá pilota o avião que solta
fumaça Azul.

⇒ O Paulista pilota o avião que está exatamente à
esquerda do que solta fumaça Amarela.

⇒ O Cel. Rui voa ao lado do piloto Mineiro.

⇒ O piloto Sul-rio-grandense está exatamente à direita de
quem gosta de tomar Cerveja.

⇒ O piloto Fluminense pilota ao lado do avião que solta
fumaça Azul.

⇒ O Cap. Nascimento voa ao lado do piloto que gosta de
tomar Chá.
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Problema de Lógica
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