
Cinco carros estão recebendo procedimentos de limpeza diferentes em um lava rápido. Descubra qual carro está

recebendo a limpeza completa.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

DESAFIOS

CEREBRAIS

Cor: amarelo, azul, branco, verde, vermelho

Motorista: Anderson, Fábio, Luciano, Pietro, Yuri

Limpeza: completa, cristalização, enceramento,

polimento, simples

Tipo: crossover, hatch, pickup, sedan, SUV

Placa: AAA-1111, BBB-2222, CCC-3333, DDD-4444, EEE-

5555

Chaveiro: abridor, bola, coração, foto, guitarra

⇒ A chave do carro Azul está presa no chaveiro que é um

Bola.

⇒ O carro Azul está em algum lugar entre o carro do Fábio

e o carro que está fazendo a limpeza Completa, nessa

ordem.

⇒ Na terceira posição está o carro que tem um Abridor

como chaveiro.

⇒ O Hatch está ao lado do carro que está fazendo o

Enceramento.

⇒ O carro Amarelo está em algum lugar à esquerda do

carro Verde.

⇒ O carro de placa EEE-5555 está ao lado do carro que tem

uma Foto no chaveiro.

⇒ O Hatch está ao lado do carro de placa EEE-5555.

⇒ O carro do Pietro está em algum lugar entre o carro de

placa AAA-1111 e o carro do Luciano, nessa ordem.

⇒ A limpeza Simples está sendo feita no carro de placa

BBB-2222.

⇒ O Crossover está em algum lugar à direita do carro

Verde.

⇒ A Cristalização está sendo feita no carro que tem uma

Bola como chaveiro.

⇒ Na primeira posição está o carro de placa DDD-4444.

⇒ Anderson optou por fazer uma limpeza Simples no

carro dele.

⇒ O carro de placa CCC-3333 está exatamente à esquerda

do carro que tem um chaveiro em formato de Guitarra.

⇒ O carro que tem um Coração como chaveiro está ao lado

do carro que tem uma Bola como chaveiro.

⇒ O Sedan está na quarta posição.

⇒ A SUV está exatamente à esquerda do carro que tem

uma Foto como chaveiro.

⇒ O carro de placa AAA-1111 está exatamente à direita do

carro Vermelho.

⇒ O Polimento está sendo feito no carro de uma das

pontas.

⇒ O carro do chaveiro que é um Abridor está exatamente

à esquerda do carro que tem uma Foto como chaveiro.

Lava Rápido
Problema de Lógica

Carro #1 Carro #2 Carro #3 Carro #4 Carro #5

Cor

Motorista

Limpeza

Tipo

Placa

Chaveiro

© RachaCuca.com.br

J
o

g
u

e
 E

st
e

 P
. 

D
e

 L
ó

g
ic

a

ra
c

h
a

c
u

c
a

.c
o

m
.b

r/
x

/p
d

l/
17

2

https://rachacuca.com.br/x/main/home/?src=RZPU4S&evt=copyright-footer/click
https://rachacuca.com.br/x/problemas-de-logica/?src=RZPU4S&evt=play-more/click
https://rachacuca.com.br/x/main/home/?src=RZPU4S&evt=logo/click
https://rachacuca.com.br/x/main/home/?src=RZPU4S&evt=copyright-game/click
https://rachacuca.com.br/x/pdl/172/?src=RZPU4S&evt=link-widget/click

