
Cinco carros estão quebrados em uma o�cina mecânica. Use a lógica para descobrir qual é o problema do carro do tipo

sedan.

© Geniol.com.br
Permitida a impressão e distribuição apenas para uso

não-comercial (casa, escolas, bibliotecas e igrejas)

Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

DESAFIOS

CEREBRAIS

Cor: azul, branco, preto, verde, vermelho

Mecânico: César, Evair, Ismael, Júlio, Tião

Montadora: americana, alemã, coreana, francesa, italiana

Problema: airbag, câmbio, motor, radiador, suspensão

Tipo: crossover, hatchback, pickup, sedan, SUV

Km: 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil

⇒ O carro com problema na Suspensão está exatamente à

esquerda do carro com problema no Motor.

⇒ Na segunda posição está o carro com problema no

Motor.

⇒ O carro da montadora Coreana está exatamente à

direita do carro que tem 50 mil km.

⇒ Em uma das pontas está o carro que tem 20 mil km

rodados.

⇒ O Hatchback é o veículo menos rodado.

⇒ O carro da montadora Italiana está exatamente à

direita do carro que tem 40 mil km.

⇒ O Crossover está ao lado do veículo Vermelho.

⇒ O carro que tem 60 mil km está com problema no

Câmbio.

⇒ O SUV está em algum lugar entre o carro que está

sendo consertado pelo Ismael e a Pickup, nessa ordem.

⇒ O veículo com problema na Suspensão está

exatamente à esquerda do veículo Preto.

⇒ Em uma das pontas está o carro Vermelho.

⇒ O carro da montadora Francesa está na quarta posição.

⇒ Em uma das pontas está o carro com problema no

Radiador.

⇒ O carro que está sendo consertado pelo Ismael está

exatamente à esquerda do carro da montadora Alemã.

⇒ Tião está consertando o carro que está na quinta

posição.

⇒ O carro Verde está exatamente à direita do carro que

está sendo consertado pelo Evair.

⇒ O veículo Azul está em algum lugar à esquerda do

veículo Branco.

⇒ O carro que tem 50 mil km está ao lado do carro que

está sendo consertado pelo Ismael.

⇒ O veículo que tem 40 mil km rodados está exatamente

à esquerda do veículo que tem 20 mil km rodados.

⇒ O carro Preto está em algum lugar à esquerda do carro

com problema no Airbag.

⇒ O carro que está sendo consertado pelo Evair está em

algum lugar entre a SUV e o carro que está sendo

consertado pelo César, nessa ordem.
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Problema de Lógica
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