
Cinco homens pegaram o elevador para irem do estacionamento até os seus respectivos escritórios. Tente descobrir qual

deles tem o maior salário.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

DESAFIOS

CEREBRAIS

Gravata: azul, preta, roxa, verde, vermelha

Nome: Batista, Geraldo, Joaquim, Luís, Tony

Andar: 10º, 20º, 30º, 40º, 50º

Salário: R$ 10000, R$ 15000, R$ 20000, R$ 25000, R$

30000

Idade: 35 anos, 40 anos, 45 anos, 50 anos, 55 anos

Vaga: 7, 19, 23, 31, 46

⇒ O homem de 40 anos está em algum lugar entre o Tony

e o homem que estaciona na vaga 31, nessa ordem.

⇒ Na terceira posição está o homem que estaciona na

vaga 46.

⇒ Em uma das pontas está o homem que trabalha no 20º

andar.

⇒ Luís ganha R$ 20000 por mês.

⇒ O homem de gravata Verde está em algum lugar entre

o Geraldo e o homem que estaciona na vaga 23, nessa

ordem.

⇒ O homem de 45 anos está ao lado do homem cujo

salário é R$ 25000.

⇒ Na quarta posição está o homem que ganha R$ 20000.

⇒ O homem mais velho está exatamente à direita do

homem que estaciona na vaga 46.

⇒ O homem de 45 anos está ao lado do homem de 50

anos.

⇒ Na segunda posição está o homem que estaciona na

vaga 19.

⇒ O homem da gravata Verde está indo para o 30º andar.

⇒ Batista está em uma das pontas.

⇒ Quem ganha R$ 25000 está em algum lugar entre

quem estaciona na vaga 19 e quem ganha R$ 20000,

nessa ordem.

⇒ O homem que estaciona na vaga 31 está exatamente à

esquerda do homem que trabalha no 10º andar.

⇒ Na quarta posição está o homem da gravata Vermelha.

⇒ O homem que trabalha no andar mais alto está

exatamente à esquerda do homem que estaciona na vaga

31.

⇒ O homem da gravata Vermelha está em algum lugar

entre o homem de 45 anos e o homem de gravata Azul,

nessa ordem.

⇒ Joaquim está em algum lugar à direita do homem da

gravata Preta.

⇒ O homem da gravata Verde tem o maior salário.

⇒ Na quinta posição está o homem que ganha R$ 15000

por mês.
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