
Cinco piratas estão bebendo em uma taverna. Siga as dicas e use a lógica para descobrir qual tesouro cada um deles

enterrou.
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Camisa: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nacionalidade: espanhol, francês, holandês, inglês,

irlandês

Característica: bandana, cicatriz, papagaio, perna de pau,

tapa-olho

Tripulação: 80 homens, 100 homens, 120 homens, 140

homens, 160 homens

Canhões: 10 canhões, 15 canhões, 20 canhões, 25

canhões, 30 canhões

Tesouro: diamantes, esmeraldas, ouro, prata, rubis

⇒ O pirata com Tapa-olho é o comandante do navio que

tem 15 canhões.

⇒ O Irlandês está em algum lugar à direita do pirata de

Vermelho.

⇒ O pirata de Bandana está ao lado do pirata que comanda

uma tripulação de 80 homens.

⇒ A maior tripulação trabalha no navio com a menor

quantidade de canhões.

⇒ Na segunda posição está o pirata que enterrou um baú

cheio de Ouro.

⇒ O Espanhol está de camisa Azul.

⇒ Na terceira posição está o pirata de camisa Vermelho.

⇒ O pirata que tem um Papagaio está exatamente à

esquerda do pirata que enterrou um baú cheio de Rubis.

⇒ O pirata de Amarelo está exatamente à esquerda do

pirata Irlandês.

⇒ A tripulação de 80 homens enterrou um baú cheio de

Esmeraldas.

⇒ O pirata Holandês está ao lado do pirata que comanda o

navio que tem 20 canhões.

⇒ O pirata que comanda o navio com mais canhões está

exatamente à direita do pirata que enterrou um baú cheio

de Diamantes.

⇒ O pirata de Vermelho está ao lado do pirata que

comanda o navio que tem 10 canhões.

⇒ A Bandana está sendo usada pelo pirata de camisa

Amarela.

⇒ O Francês comanda o navio que tem 25 canhões.

⇒ O pirata de Perna de pau está ao lado do pirata que

lidera uma tripulação de 140 homens.

⇒ A tripulação de 100 homens trabalha no navio que tem

25 canhões.

⇒ O Inglês está exatamente à direita do pirata que

enterrou um baú cheio de Prata.

⇒ O navio que tem 20 canhões é comandado pelo pirata

de Perna de pau.

⇒ O pirata Inglês está exatamente à esquerda do pirata

que comanda uma tripulação de 100 homens.

⇒ O pirata de camiseta Branca está ao lado do pirata que

enterrou um baú cheio de Prata.
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