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(Imprima esta folha para jogar usando caneta ou lápis) 
 
Teste de Einstein 
 

• Regras do jogo: 
 

1. Há cinco casas de cores diferentes; 
2. Em cada casa mora uma pessoa de uma nacionalidade; 
3. Cada proprietário bebe um único tipo de bebida, fuma um único tipo de cigarro e tem um único tipo de animal de estimação. 

  
O jogador deve preencher uma tabela semelhante a esta, de acordo com as dicas que são fornecidas para completá-la: 

 

 1ª casa 2ª casa 3ª casa 4ª casa 5ª casa 
Cor      
Nacionalidade      
Bebida      
Cigarro      
Animal      

 
Dicas: 

1. Norueguês vive na primeira casa. 
2. Inglês vive na casa Vermelha. 
3. Sueco tem Cachorros como animais de estimação. 
4. Dinamarquês bebe Chá. 
5. A casa Verde fica do lado esquerdo da casa Branca. 
6. Homem que vive na casa Verde bebe Café. 
7. Homem que fuma Pall Mall cria Pássaros. 
8. Homem que vive na casa Amarela fuma Dunhill. 

9. Homem que vive na casa do meio bebe Leite. 
10. Homem que fuma Blends vive ao lado do que tem Gatos. 
11. Homem que cria Cavalos vive ao lado do que fuma 

Dunhill. 
12. Homem que fuma BlueMaster bebe Cerveja. 
13. Alemão fuma Prince. 
14. Norueguês vive ao lado da casa Azul. 
15. Homem que fuma Blends é vizinho do que bebe Água. 
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Versão alternativa 
Você pode jogar também preenchendo este quadro: 

  1ª casa 2ª casa 3ª casa 4ª casa 5ª casa 
Norueguês          

Dinamarquês           
Sueco           
Inglês           

Alemão           
  1ª casa 2ª casa 3ª casa 4ª casa 5ª casa 

Verde           
Amarela           

Azul           
Vermelha           

Branca           
  1ª casa 2ª casa 3ª casa 4ª casa 5ª casa 

Cachorros           
Pássaros           
Cavalos           
Peixes           
Gatos           

 1ª casa 2ª casa 3ª casa 4ª casa 5ª casa 
Leite           
Água           
Café           
Chá           

Cerveja           
	      

 

Blends Pall Mall Dunhill Bluemaster Prince 

		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		

 

1. Norueguês vive na primeira casa. 

2. Inglês vive na casa Vermelha. 

3. Sueco tem Cachorros como animais de estimação. 

4. Dinamarquês bebe Chá. 

5. A casa Verde fica do lado esquerdo da casa Branca. 

6. Homem que vive na casa Verde bebe Café. 

7. Homem que fuma Pall Mall cria Pássaros. 

8. Homem que vive na casa Amarela fuma Dunhill. 

9. Homem que vive na casa do meio bebe Leite. 

10. Homem que fuma Blends vive ao lado do que tem Gatos. 

11. Homem que cria Cavalos vive ao lado do que fuma Dunhill. 

12. Homem que fuma BlueMaster bebe Cerveja. 

13. Alemão fuma Prince. 

14. Norueguês vive ao lado da casa Azul. 

15. Homem que fuma Blends é vizinho do que bebe Água. 
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Como preencher: 

 
Para cada par de informação válida, marcar com um S ou ✓ e N ou ✕ para o restante das casas inválidas na vertical e na sua horizontal, por 
categoria, veja: 

 
  1ª casa 2ª casa 3ª casa 4ª casa 5ª casa 	 Blends Pall Mall Dunhill Bluemaster Prince 

Norueguês S ou ✓ N ou ✕ N ou ✕ N ou ✕ N ou ✕     N ou ✕ 

Dinamarquês N ou ✕             N ou ✕ 
Sueco N ou ✕             N ou ✕ 
Inglês N ou ✕             N ou ✕ 

Alemão N ou ✕         N ou ✕ N ou ✕ N ou ✕ N ou ✕ S ou ✓ 
  1ª casa 2ª casa 3ª casa 4ª casa 5ª casa 

Verde   N ou ✕       
Amarela   N ou ✕       

Azul N ou ✕  S ou ✓ N ou ✕   N ou ✕  N ou ✕ 
Vermelha   N ou ✕       
Branca   N ou ✕       

 
E assim sucessivamente até completar toda cartela anterior. 
 
Créditos: 
 
O jogo foi retirado e adaptado do site Racha Cuca https://rachacuca.com.br/teste-de-einstein/ 


