
Cinco empresários estão em uma cafeteria de um aeroporto no Brasil. Através das dicas, descubra qual empresário vai
para Nova York.
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MAIS

JOGOS

INTELIGENTES

Gravata: azul, branca, preta, verde, vermelha

Nome: Alexandre, Flávio, Gustavo, Heitor, Ricardo

Destino: Joanesburgo, Londres, Nova York, Sydney,
Tóquio

Partida: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Portão: 1, 5, 7, 12, 17

Idade: 40 anos, 45 anos, 50 anos, 55 anos, 60 anos

⇒ O empresário de 40 anos está exatamente à esquerda
do empresário cujo embarque será no portão 12.

⇒ O homem que vai para Sydney está em algum lugar à
direita do homem de gravata Azul.

⇒ O empresário mais velho vai para a África do Sul.

⇒ Ricardo está em algum lugar entre quem partirá às
19:00 e o Heitor, nessa ordem.

⇒ Flávio está ao lado do homem que vai para Tóquio.

⇒ O empresário de gravata Azul está ao lado do
empresário que embarcará no portão 5.

⇒ O homem de gravata Verde está em algum lugar à
esquerda do homem que embarcará no portão 17.

⇒ Em uma das pontas está o homem que vai para o
continente Asiático.

⇒ Quem embarcará no portão 5 está em algum lugar à
direita de quem está usando gravata Vermelha.

⇒ O homem de 45 anos está na quinta posição.

⇒ O empresário cuja partida será às 18:00 está ao lado do
empresário de gravata Branca.

⇒ O homem de gravata Vermelha está em algum lugar
entre o homem cujo embarque será no portão 7 e o
Alexandre, nessa ordem.

⇒ Em uma das pontas está o homem de 50 anos.

⇒ O voo para Londres sairá às 17:00.

⇒ Na quarta posição está o homem de gravata Verde.

⇒ O empresário de 50 anos embarcará no portão 7.

⇒ Gustavo está em uma das pontas.

⇒ O homem de 55 anos está ao lado do homem de gravata
Vermelha.

⇒ O empresário mais novo partirá às 19:00.

⇒ O homem de gravata Vermelha está em algum lugar à
esquerda do homem cujo voo é às 18:30.

⇒ Alexandre está em uma das pontas.
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