
Cinco funcionários de um escritório estão bebendo usando suas respectivas canecas coloridas. Descubra qual é a caneca
do Luiz.
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MAIS

DESAFIOS

CEREBRAIS

Caneca: azul, branca, preta, verde, vermelha

Nome: Bento, Dante, Luiz, Mauro, Roberto

Bebida: água, café, chá, energético, suco

Item: escultura, globo, jarro, luminária, porta retrato

Contratado: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

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

⇒ Na terceira posição está o funcionário que tem um
Porta retrato na mesa.

⇒ Mauro está em algum lugar entre o funcionário mais
novo e o Luiz, nessa ordem.

⇒ Em uma das pontas está quem tem um Globo como
item decorativo.

⇒ Roberto está em algum lugar à direita do dono da
caneca Vermelha.

⇒ O homem que está bebendo Água está ao lado do
homem que está bebendo Energético.

⇒ Bento é o funcionário mais antigo do escritório.

⇒ O homem de 45 anos está em algum lugar à direita do
homem da caneca Branca.

⇒ Quem tem um Jarro na mesa está exatamente à
esquerda do dono da caneca Verde.

⇒ Na terceira posição está o homem que está bebendo
Energético.

⇒ O dono da caneca Verde está ao lado de quem está
bebendo Chá.

⇒ O funcionário de 40 anos está na segunda posição.

⇒ Dante está usando a caneca Azul.

⇒ O funcionário da caneca Branca está em algum lugar à
esquerda do funcionário contratado em 2016.

⇒ Quem tem uma Escultura na mesa está exatamente à
direita de quem tem um Porta retrato como item
decorativo.

⇒ Na quarta posição está o funcionário que está bebendo
Suco.

⇒ Bento está exatamente à direita do homem de 35 anos.

⇒ O funcionário mais velho está ao lado do funcionário
que tem um Globo na mesa.

⇒ O dono da caneca Vermelha está em algum lugar à
esquerda do funcionário contratado em 2014.

⇒ O funcionário com menos tempo na empresa está em
algum lugar entre o Dante e o funcionário contratado em
2015, nessa ordem.
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