
Cinco pessoas param no posto de combustível para abastecer e fazer compras na loja de conveniência. Descubra o que
cada um deles vai comprar.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Fabrício, Gilberto, Otávio, Pedro, Túlio

Companhia: avô, �lho, irmão, pai, tio

Compra: água, chiclete, refrigerante, salgadinho, suco

Carro: crossover, hatch, pickup, sedan, SUV

Combustível: 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l

⇒ Otávio está ao lado do dono do Hatch.

⇒ Quem vai comprar Água está em algum lugar entre o
cliente de Vermelho e quem vai comprar Refrigerante,
nessa ordem.

⇒ Na quinta posição está o cliente que está acompanhado
do Filho.

⇒ Gilberto está em algum lugar à direita do cliente de
camiseta Vermelha.

⇒ O dono do Hatch está exatamente à esquerda de quem
vai comprar um Salgadinho.

⇒ Quem abasteceu 15 l está exatamente à esquerda de
quem abasteceu 20 l.

⇒ O dono do SUV está ao lado do cliente que está
acompanhado do Irmão.

⇒ O cliente que abasteceu 25 l está exatamente à direita
do cliente de camiseta Verde.

⇒ Pedro está ao lado de quem está acompanhado do
Irmão.

⇒ O cliente de Azul está exatamente à esquerda de quem
vai comprar um Suco.

⇒ O dono do Crossover está exatamente à esquerda do
cliente que está acompanhado do Tio.

⇒ Fabrício está ao lado de quem está acompanhado do Pai.

⇒ O cliente que abasteceu 10 l está em algum lugar à
direita do cliente de Verde.

⇒ O cliente de camiseta Vermelha está em algum lugar
entre quem está acompanhado do Avô e o dono da Pickup,
nessa ordem.

⇒ Na terceira posição está o cliente que abasteceu menos
combustível.

⇒ O dono do Crossover vai comprar Suco.

⇒ Quem está acompanhado do Irmão está exatamente à
esquerda do dono da Pickup.

⇒ Pedro está em algum lugar à direita do cliente de
camiseta Branca.

⇒ O cliente que vai comprar Água está exatamente à
direita do dono do Crossover.

⇒ O cliente de camiseta Verde está em algum lugar à
esquerda do dono da Pickup.
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