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Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

JOGOS

INTELIGENTES

Gravata: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: César, Josué, Maurício, Saulo, Vicente

Departamento: comercial, jurídico, marketing, RH, TI

Salário: R$ 8 mil, R$ 9 mil, R$ 10 mil, R$ 11 mil, R$ 12 mil

Férias: agosto, dezembro, janeiro, junho, março

Idade: 34 anos, 40 anos, 46 anos, 51 anos, 55 anos

⇒ Josué está na quinta posição.

⇒ O dono da gravata Verde vai tirar férias em Junho.

⇒ O chefe da gravata Amarela está em algum lugar entre

quem ganha R$ 9 mil por mês e o César, nessa ordem.

⇒ O chefe de 51 anos tem um salário de R$ 8 mil.

⇒ Saulo está na primeira posição.

⇒ Em uma das pontas está o chefe que vai tirar férias em

Março.

⇒ César está ao lado de quem ganha R$ 10 mil por mês.

⇒ Na quarta posição está quem vai tirar férias em Agosto.

⇒ O dono da gravata Amarela ganha R$ 10 mil de salário.

⇒ Em uma das pontas está o chefe que ganha R$ 11 mil

por mês.

⇒ O chefe de 46 anos está em algum lugar à esquerda do

chefe do departamento Comercial.

⇒ O chefe do departamento Comercial está em algum

lugar entre o chefe de 40 anos e o Vicente, nessa ordem.

⇒ Maurício vai tirar férias em Dezembro.

⇒ O chefe do departamento de TI está exatamente à

direita do chefe de 46 anos.

⇒ Quem está com a gravata Verde está em algum lugar à

esquerda de quem está com a gravata Vermelha.

⇒ Na primeira posição está o chefe do RH.

⇒ O chefe da gravata Azul tem 55 anos.

⇒ Em uma das pontas está o chefe da gravata Vermelha.

⇒ O chefe mais novo está na quinta posição.

⇒ O chefe de Marketing tem 51 anos.
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