
Cinco amigos estão conversando sobre os seus jogos de video game favoritos. Descubra qual é o estilo de jogo que cada

um mais gosta.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

JOGOS

CEREBRAIS

Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Benjamim, Heitor, Luan, Miguel, Pietro

Jogos: ação, aventura, esporte, estratégia, RPG

Tempo: 5 horas, 10 horas, 15 horas, 20 horas, 25 horas

Idade: 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos

Suco: laranja, limão, maçã, maracujá, uva

⇒ O menino mais jovem está exatamente à direita do

menino que gosta de jogos de Esporte.

⇒ O amigo de camiseta Verde está em algum lugar à

esquerda do amigo de camiseta Vermelha.

⇒ O jovem de 16 anos está em algum lugar entre o Luan e

o jovem de 14 anos, nessa ordem.

⇒ Em uma das pontas está o menino que joga 20 horas

por semana.

⇒ Quem está bebendo suco de Laranja gosta de jogos de

RPG.

⇒ Miguel está exatamente à direita do garoto que gosta

de jogos de Ação.

⇒ O amigo que está bebendo suco de Maracujá joga 15

horas por semana.

⇒ Na quarta posição está o menino de Verde.

⇒ O garoto de 12 anos está bebendo suco de Maçã.

⇒ Pietro está na quinta posição.

⇒ O amigo de camiseta Azul está exatamente à esquerda

do amigo que gosta de jogos de Estratégia.

⇒ O garoto de camiseta Amarela joga 25 horas por

semana.

⇒ Na quinta posição está o adolescente de 13 anos.

⇒ O jovem de 15 anos está exatamente à esquerda do

jovem que joga 15 horas por semana.

⇒ Heitor está em algum lugar entre o amigo de 16 anos e

o Benjamin, nessa ordem.

⇒ Quem está bebendo suco de Laranja está exatamente à

direita de quem está bebendo suco de Maçã.

⇒ O garoto de Azul joga 10 horas por semana.

⇒ Luan está ao lado de quem gosta de jogos de Aventura.

⇒ Em uma das pontas está o amigo que está bebendo

suco de Laranja.

⇒ Quem joga menos tempo por semana está em algum

lugar à direita de quem está de camiseta Azul.

⇒ O menino que gosta de jogos de Esporte está bebendo

suco de Uva.
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