
Cinco pedreiros estão trabalhando na reforma de uma casa. Descubra em qual lugar da casa cada um está trabalhando.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

JOGOS

INTELIGENTES

Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Alberto, Carlão, Jair, Paulo, Zé

Local: banheiro, cozinha, garagem, quarto, sala

Idade: 30 anos, 35 anos, 40 anos, 45 anos, 50 anos

Suco: laranja, limão, maçã, maracujá, uva

Esporte: basquete, futebol, sinuca, natação, vôlei

⇒ Na primeira posição está o pedreiro de camiseta

Amarela.

⇒ O homem de 35 anos está ao lado do pedreiro que gosta

de Natação.

⇒ O pedreiro de Vermelho está exatamente à esquerda do

pedreiro que está trabalhando no Banheiro.

⇒ Alberto está em algum lugar entre quem gosta de suco

de Laranja e o Paulo, nessa ordem.

⇒ O homem de Azul está em uma das pontas.

⇒ O pedreiro que gosta de suco de Maracujá está em

algum lugar à direita do pedreiro de camiseta Branca.

⇒ O pedreiro de camiseta Verde está em algum lugar

entre o Jair e o pedreiro que está reformando o Banheiro,

nessa ordem.

⇒ O homem que gosta de Vôlei está ao lado de quem está

trabalhando no Quarto.

⇒ O pedreiro de 45 anos está em algum lugar entre quem

está reformando a Sala e o Alberto, nessa ordem.

⇒ O homem de 45 anos está na terceira posição.

⇒ O pedreiro que está reformando a Cozinha está em uma

das pontas.

⇒ Quem gosta de suco de Limão está em algum lugar

entre o Carlão e quem gosta de suco de Uva, nessa ordem.

⇒ Na quarta posição está o pedreiro que gosta de

Basquete.

⇒ Quem está trabalhando na Garagem está em algum

lugar entre quem gosta de Futebol e quem está

trabalhando no Banheiro, nessa ordem.

⇒ O homem mais velho está em uma das pontas.

⇒ O pedreiro que gosta de Sinuca está em algum lugar

entre o pedreiro que está reformando a Sala e o pedreiro

de Branco, nessa ordem.

⇒ O pedreiro que gosta de suco de Maçã está exatamente

à direita do pedreiro de 40 anos.

⇒ Carlão está exatamente à esquerda do homem de 45

anos.

⇒ Quem gosta de Futebol está em algum lugar entre

quem está reformando a Sala e quem gosta de Sinuca,

nessa ordem.

Reforma em Casa
Problema de Lógica
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