
Cinco funcionários de um banco estão aproveitando a hora do café da tarde para comer um lanche e beber um suco. Siga

as dicas para descobrir qual é o cargo ocupado pelo Celso.
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MAIS

JOGOS

CEREBRAIS

Camisa: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Celso, Geraldo, Marcelo, Pedro, Ricardo

Cargo: analista, caixa, estagiário, gerente, trainee

Férias: janeiro, fevereiro, julho, setembro, dezembro

Lanche: banana, bolacha, maçã, salgadinho, sanduíche

Suco: caju, laranja, limão, maracujá, uva

⇒ Ricardo está na quinta posição.

⇒ O Estagiário está ao lado do Gerente.

⇒ O funcionário que geralmente tira férias em Dezembro

está exatamente à direita do funcionário que está bebendo

suco de Uva.

⇒ Na quarta posição está o Caixa.

⇒ Quem está bebendo suco de Uva está em algum lugar

entre quem está comendo um Sanduíche e quem está

bebendo suco de Limão, nessa ordem.

⇒ Em uma das pontas está o homem que está comendo

um Salgadinho.

⇒ O funcionário de Vermelho está em algum lugar entre

o Geraldo e o funcionário que normalmente tira férias em

Janeiro, nessa ordem.

⇒ Marcelo está ao lado do homem de camisa Branca.

⇒ O funcionário de camisa Azul está comendo uma Maçã.

⇒ O Gerente está em algum lugar entre o homem de

Amarelo e o homem que está comendo uma Banana,

nessa ordem.

⇒ Pedro está ao lado do funcionário que está bebendo

suco de Caju.

⇒ Na primeira posição está o homem que está comendo

um Sanduíche.

⇒ Quem geralmente tira férias em Janeiro está ao lado de

quem está bebendo suco de Limão.

⇒ O homem que normalmente tira férias em Setembro

está em algum lugar entre o Geraldo e o homem que está

comendo uma Maçã, nessa ordem.

⇒ O Gerente está em algum lugar à direita do funcionário

de camisa Vermelha.

⇒ O Analista está exatamente à esquerda do homem que

está comendo uma Bolacha.

⇒ O Caixa está ao lado do funcionário que geralmente tira

férias em Julho.

⇒ Geraldo está ao lado do funcionário que está bebendo

suco de Caju.

⇒ O homem que está comendo uma Bolacha está

exatamente à esquerda do homem que está bebendo suco

de Laranja.
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