
Cinco motoristas particulares estão aguardando os seus respectivos passageiros no aeroporto. Sigas as dicas e descubra

qual é o passageiro de cada um deles.
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INTELIGENTES

Gravata: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Cléber, Diego, Evair, Roger, Valmir

Passageiro: australiano, canadense, português,

marroquino, russo

Atraso: 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos,

50 minutos

Destino: centro, leste, norte, oeste, sul

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

5555

⇒ Roger está ao lado de Valmir.

⇒ O motorista do carro de placa DDD-4444 está

exatamente à esquerda do motorista do carro de placa

EEE-5555.

⇒ Cléber está na quinta posição.

⇒ O homem de gravata Branca está em algum lugar

entre o motorista que vai para o Centro e o motorista que

está aguardado o passageiro há 50 minutos, nessa ordem.

⇒ O motorista do passageiro que está 20 minutos

atrasado está ao lado do motorista do carro de placa BBB-

2222.

⇒ Evair está em uma das pontas.

⇒ O homem de gravata Vermelha é o motorista do carro

de placa CCC-3333.

⇒ O motorista do passageiro Asiático está ao lado do

motorista que vai para o Centro.

⇒ O motorista que vai para a Zona Oeste está em algum

lugar à direita do motorista de gravata Branca.

⇒ Valmir está exatamente à direita do motorista cujo

passageiro está 30 minutos atrasado.

⇒ Na quarta posição está o motorista do carro de placa

DDD-4444.

⇒ O passageiro do Canadá vai para a Zona Sul.

⇒ O motorista do carro de placa CCC-3333 está

exatamente à esquerda do motorista de gravata Verde.

⇒ O motorista do passageiro que está 30 minutos

atrasado está em algum lugar entre o motorista do

Português e o motorista do passageiro que está 50

minutos atrasado, nessa ordem.

⇒ O motorista que aguarda há mais tempo está

exatamente à esquerda do motorista que vai para a Zona

Leste.

⇒ Em uma das pontas está o motorista cujo passageiro

está 10 minutos atrasado.

⇒ Roger está exatamente à esquerda do motorista cujo

destino é a Zona Oeste.

⇒ O motorista do carro de placa DDD-4444 está ao lado do

motorista que vai para a Zona Sul.

⇒ O homem de gravata Amarela está exatamente à

direita do motorista que aguarda o passageiro há 40

minutos.

⇒ O motorista do Australiano está exatamente à direita

do motorista que vai para a Zona Norte.

⇒ O homem de gravata Branca está em algum lugar à

esquerda do homem que dirige o carro de placa CCC-3333.

Motoristas no Aeroporto
Problema de Lógica
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