
Cinco amigos que trabalham juntos estão curtindo um happy hour. Rache a cuca para descobrir as características deles.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

rachacuca.com.br/x/problemas-de-logica

MAIS

DESAFIOS

INTELIGENTES

Gravata: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: David, Hugo, Kleber, Reginaldo, Tiago

Cerveja: alemã, belga, brasileira, irlandesa, inglesa

Idade: 25 anos, 28 anos, 30 anos, 34 anos, 37 anos

Setor: administração, comercial, contabilidade, RH,

vendas

Esporte: basquete, corrida, futebol, sinuca, natação

⇒ Em uma das pontas está o homem que gosta de Sinuca.

⇒ Reginaldo é o mais novo.

⇒ Hugo está ao lado de quem está bebendo a cerveja

Inglesa.

⇒ Kleber está em algum lugar entre o homem da gravata

Azul e quem trabalha na Administração, nessa ordem.

⇒ O homem da gravata Azul está ao lado de quem está

bebendo a cerveja Inglesa.

⇒ Quem gosta de Futebol está exatamente à direita de

quem trabalha na Administração.

⇒ O amigo que trabalha na Contabilidade está ao lado do

que gosta de Corrida.

⇒ O homem da gravata Verde está em algum lugar à

esquerda de quem trabalha no setor Comercial.

⇒ Em uma das pontas está o homem que trabalha no RH.

⇒ Quem gosta de Natação está exatamente à direita de

quem esta bebendo a cerveja Belga.

⇒ O homem que trabalha na Administração está ao lado

de quem está bebendo a cerveja Irlandesa.

⇒ O amigo mais velho está bebendo a cerveja Brasileira.

⇒ O homem da gravata Branca está exatamente à direita

de quem trabalha na Administração.

⇒ O homem da gravata Vermelha trabalha no setor

Comercial.

⇒ O amigo que está bebendo a cerveja Alemã está

exatamente à esquerda de quem tem 28 anos.

⇒ Na primeira posição está quem trabalha no setor de

Vendas.

⇒ O homem da gravata Vermelha está em algum lugar à

esquerda de quem está bebendo a cerveja Alemã.

⇒ Quem tem 34 anos está ao lado de quem gosta de

Corrida.

⇒ Tiago está na segunda posição.

⇒ O amigo de 30 anos está bebendo a cerveja Inglesa.

⇒ O homem da gravata Verde está ao lado de Tiago.

⇒ Quem gosta de Basquete está exatamente à esquerda

de quem tem 28 anos.
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