
Cinco DJs estão aguardando para entrarem nos seus respectivos palcos em um festival de música eletrônica. Siga as

dicas para descobrir quais são as características deles.

© RachaCuca.com.br
Permitida a impressão e distribuição apenas para uso

não-comercial (casa, escolas, bibliotecas e igrejas)

Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

QUEBRA

CUCAS

Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nacionalidade: brasileiro, canadense, francês, holandês,

sueco

Gênero: drum and bass, dubstep, house, techno, trance

Palco: amizade, eternidade, liberdade, ousadia, paz

Idade: 20 anos, 24 anos, 28 anos, 32 anos, 36 anos

Suco: abacaxi, laranja, limão, maracujá, uva

⇒ Na segunda posição está o DJ que toca Trance.

⇒ O Sueco está em uma das pontas.

⇒ O Holandês está em algum lugar entre o DJ que toca

Trance e o Canadense, nessa ordem.

⇒ O homem de Verde está ao lado do homem que está

bebendo suco de Uva.

⇒ O DJ mais novo está em algum lugar entre o DJ de 24

anos e o DJ que vai tocar no palco Eternidade, nessa

ordem.

⇒ O Holandês está ao lado do DJ que vai tocar no palco

Liberdade.

⇒ O DJ que está bebendo suco de Uva está exatamente à

esquerda do DJ que toca Techno.

⇒ Drum and bass será tocado no palco Paz.

⇒ Em uma das pontas está o homem de 28 anos.

⇒ O Holandês está de camiseta Azul.

⇒ O homem de 32 anos está exatamente à direita do

homem que está bebendo suco de Limão.

⇒ O DJ que tocará no palco Eternidade está em algum

lugar entre o DJ de 24 anos e o DJ que tocará no palco

Ousadia, nessa ordem.

⇒ O Brasileiro está ao lado do homem que está bebendo

suco de Limão.

⇒ Na primeira posição está o homem de camiseta Branca.

⇒ O DJ de 24 anos está bebendo suco de Laranja.

⇒ O DJ que vai tocar no palco Amizade está ao lado do DJ

que está bebendo suco de Maracujá.

⇒ O Francês está na segunda posição.

⇒ O homem de Verde está em algum lugar entre o

homem que está bebendo suco de Laranja e o homem de

Amarelo, nessa ordem.

⇒ O DJ que toca Trance está ao lado do DJ que toca House.

⇒ O homem de 24 anos está exatamente à esquerda do

homem que está bebendo suco de Limão.

⇒ O DJ de camiseta Amarela está em algum lugar à

esquerda do DJ que tocará no palco Amizade.

Música Eletrônica
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