
Cinco casais estão na �la para falar com um corretor num feirão de imóveis. Siga as dicas para descobrir qual

apartamento cada casal deseja comprar.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

QUEBRA

CUCAS

Carro: amarelo, azul, branco, verde, vermelho

Marido: Anderson, Cristiano, Danilo, Richard, Wesley

Esposa: Bárbara, Flávia, Isabel, Milena, Talita

Casados: 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos

Metragem: 60 m², 70 m², 80 m², 90 m², 100 m²

Diferencial: academia, depósito, churrasqueira, piscina,

varanda gourmet

⇒ Anderson e sua esposa estão na terceira posição.

⇒ Flávia está ao lado do casal casado há 5 anos.

⇒ O casal que quer um apartamento com Churrasqueira

está em algum lugar entre a Milena e o casal que deseja

um apartamento com Varanda gourmet, nessa ordem.

⇒ Cristiano está exatamente à esquerda de Wesley.

⇒ O casal do carro Azul está ao lado do casal que quer

comprar um apartamento de 80 m².

⇒ Na quinta posição está o casal do carro Amarelo.

⇒ O casal que deseja morar num prédio com Piscina está

em algum lugar entre o casal casado há 4 anos e o casal

que quer um apartamento com Churrasqueira, nessa

ordem.

⇒ Wesley está ao lado do casal que quer comprar um

apartamento de 70 m².

⇒ O casal casado há 5 anos está em algum lugar à direita

do casal do carro Branco.

⇒ O casal do carro Branco está em algum lugar entre o

casal que quer comprar o apartamento de 70 m² e os

donos do carro Vermelho, nessa ordem.

⇒ Na quarta posição está o casal casado há mais tempo.

⇒ Os donos do carro Azul estão em algum à esquerda de

Isabel.

⇒ O casal que deseja morar num prédio com Academia

está ao lado do casal casado há 5 anos.

⇒ O casal que quer o maior apartamento está em algum

lugar entre o Wesley e o casal que deseja comprar um

apartamento de 90 m², nessa ordem.

⇒ Os donos do carro Azul estão em algum lugar à

esquerda do casal casado há 7 anos.

⇒ Talita e o marido dela são os donos do carro Azul.

⇒ Bárbara está em algum lugar entre Milena e Talita,

nessa ordem.

⇒ Richard está em uma das pontas.

⇒ O casal casado há 6 anos está ao lado do casal que

deseja comprar um apartamento de 80 m².

⇒ Os donos do carro Vermelho estão ao lado de Richard.

⇒ O casal que deseja o menor apartamento está em algum

lugar entre o casal que quer morar num prédio com

Piscina e o casal que quer um apartamento de 100 m²,

nessa ordem.
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