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1. RESUMO 

Os desafios lógicos textuais discutidos neste projeto são baseados em pistas ou 

afirmações, onde em cada categoria há um mesmo número de elementos e cada 

elemento está associado em uma relação de equivalência a um e somente um elemento 

nas outras categorias. Um exemplo bastante conhecido do gênero é o Zebra’s puzzle, 

também conhecido como Teste de QI de Einstein, ainda que não há evidências de que 

Einstein seja o autor. Uma variação do desafio consiste em cinco casas, cada uma com 

uma cor diferente, onde em cada casa vive um homem com uma nacionalidade diferente, 

que bebe uma bebida diferente, fuma uma marca de cigarros diferente e tem um animal 

de estimação diferente. Com base nas pistas é possível descobrir todas as informações 

de cada morador. 

Este projeto visa viabilizar a criação de desafios lógicos ao usar de um algoritmo 

inteligente para validação dos mesmos, além de possibilitar a exportação das regras no 

formato de um jogo, sem que a informação sobre a solução final seja salva. O material 

encontrado sobre o assunto ataca o problema com força-bruta. Para a criação de 

desafios, este método prova-se insatisfatório, já que é necessário testar todas as 

possíveis combinações para garantir que apenas uma solução atenda a todas as 

restrições. Para confirmar que uma solução é única, o algoritmo deste projeto usa de 

regras ativas que simulam a linha de raciocínio que um humano usaria frente ao mesmo 

problema, testando somente no domínio da regra. 

2. INTRODUÇÃO 

Ao utilizar-se de um algoritmo inteligente para que não seja necessário testar todas 

as possíveis combinações, torna-se viável a criação de grandes desafios lógicos válidos, 

mesmo que o criador não tenha conhecimento matemático. No modo de criação ao definir 

a solução é impossível inserir uma regra que contradiga outra. Para garantir que a 

solução é única, o software precisa efetivamente solucionar o problema com base nas 

regras. Como efeito colateral o software pode solucionar um problema com solução 

desconhecida, mas com regras válidas tais como os publicados em revistas do gênero 

desde que a regra esteja prevista e programada. Para facilitar este processo, as regras 



são separadas em bibliotecas carregadas em tempo de execução, para que outros 

programadores possam posteriormente estender a capacidade do software. 

3. OBJETIVOS 

O principal objetivo deste projeto é popularizar a criação de desafios lógicos e 

posterior distribuição dos mesmos em formato de jogo. Desta forma incentivando a 

criatividade ao criar novos problemas para serem solucionados e o exercício mental o 

solucionar estes problemas. 

4. METODOLOGIA 

O projeto foi desenvolvido usando-se da linguagem C# com interface gráfica 

desenvolvida usando-se da tecnologia Windows Presentation Foundation (WPF) para um 

desenvolvimento rápido e facilidade ao trabalhar com telas geradas dinamicamente. A 

linguagem C# oferece ferramentas para programação em paradigma funcional, utilizado 

para um eficiente filtro sobre as informações que as regras operam. Foi usado em 

conjunto o paradigma de orientação a objeto, para uma melhor separação dos itens em 

categorias e associando propriedades a estas categorias e dando um valor aos itens em 

relação a estas propriedades. As propriedades são valores numéricos que podem ser 

comparadas em relação a igualdade ou escalares. 

Para auxiliar a transitividade nas relações, foi desenvolvida uma estrutura de dados 

que guarda as informações obtidas de cada item. Ao descobrir que um item é o mesmo 

que outro de outra categoria, todas as informações de um são ligada com as informações 

de outros, e então é conferido se há alguma relação onde apenas um item é possível. 

Em caso positivo, este item é também ligado, até o momento onde não há nenhuma 

relação conhecida. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para chegar em um resultado satisfatório foram estudadas as relações comuns nos 

desafios lógicos previamente publicados. As relações mais comuns e já programadas 

são: 

 Verdadeiro: Um item é igual ao outro; 



 Falso: Um item é diferente de outro; 

 Igual a: A propriedade de um item é igual a um valor; 

 Diferença: A propriedade de um item é diferente da mesma propriedade em 

outro item por um valor; 

 Diferença absoluta: A propriedade de um item é diferente da mesma 

propriedade em outro item por um valor em ambas as direções; 

 Maior: A propriedade de um item é maior que a mesma propriedade em outro 

item; 

 Maior absoluto: A propriedade de um item é maior que um valor passado para 

a regra; 

 Menor absoluto: A propriedade de um item é menor que um valor passado para 

a regra; 

 Ou (Um para dois): Um item A ou é o item B ou é o item C; 

 Ou (Dois para dois): Entre o item A e o item B, um é o item C e o outro é o item 

D em alguma ordem; 

 Todos diferentes: A relação entre todos os itens da afirmação é falsa. 

As regras Verdadeiro, Falso, Igual a, Maior absoluto, Menor absoluto e Todos diferentes 

são regras independentes, já que toda a informação pode ser obtida sem consultas a 

outras informações. Já as outras regras são dependentes, já que fornecem mais 

informações na medida em que outras informações são desvendadas. No caso da regra 

Maior, caso o item A seja maior que o item B em relação a uma propriedade P, uma 

informação derivada desta é que B não pode ser o item com a maior propriedade P e A 

não pode ter o item com a menor propriedade P. 

Ao obter-se uma informação nova sobre o máximo possível de B, obtêm-se uma nova 

informação sobre o máximo possível de B, já que os itens de B maiores que o máximo 

possível de A contradizem a regra. Ao se obter a informação completa de A, todos os 

itens onde a propriedade P de B seja maior ou igual a propriedade P de A são 

descartados. 

Na regra Diferença e Diferença absoluta, caso um item A não tenha um possível item B 

onde a diferença da propriedade P seja igual ao valor, estes são descartados. Ao obter-



se a informação de A em relação a propriedade P, todos os itens de B cujo valores não 

sejam a diferença prevista são descartados. 

Na regra Ou (um para dois), como o item A só pode ser o item B ou o item C, percebe-

se que o item B não pode ser o item C.  Quando uma relação de A e B ou A e C é 

desvendada, a outra relação é derivada desta: Caso A não seja B, logo A é C. Na regra 

Ou (dois para dois) segue o mesmo raciocínio, A não pode ser B e C não pode ser D. 

Caso A não seja C, logo A é D e B é C. 

Quando uma regra dependente é inserida, esta fica marcada como incompleta até que 

toda a informação das relações em que a mesma opera seja desvendada, sendo 

verificada novamente a cada nova regra inserida. Quando uma regra está incompleta, 

esta pode enviar objetos de interesse para serem testados quanto a contradições em um 

processo similar ao ataque de força bruta, porém com profundidade de apenas um teste. 

Mesmo com a baixa profundidade, um algoritmo adaptativo é usado para que apenas os 

itens relevantes sejam testados. 

Caso uma regra envie um item, são testadas as relações possíveis entre este item e os 

outros itens das outras categorias.  Caso a regra envie uma categoria ou uma 

propriedade, são testadas as relações possíveis entre os outros itens e esta categoria. 

Caso a regra envie uma lista, contendo itens ou categorias, estes são testados dois a 

dois. No caso de dois itens, é testada a relação entre eles. No caso de um item e uma 

categoria, é testada a relação deste item entre os possíveis itens da categoria. No caso 

de duas categorias, são testados os itens de uma categoria em relação aos itens da outra 

categoria. 

Ao passo que cada regra é inserida e as relações estão sendo desvendadas, estas são 

preenchidas na tela no formato de um diagrama. 

6. RESULTADOS 

Ao testar o software com os desafios lógicos válidos previamente publicados, onde as 

regras usadas nas afirmações são as mesmas que as programadas, não houveram casos 

onde o algoritmo utilizado falhou em solucionar os problemas. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



Espera-se que com a interface para adicionar novas regras em tempo de execução, 

outros programadores possam estender o software para regras mais complexas, 

permitindo a criação de novos desafios de forma ágil e simplificada. 
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Figura 1 - Tela inicial 

 

 



 

 

 

Figura 3 - Definição das respostas 

Figura 2 - Definição dos itens 



 

Figura 4 - Relações parcialmente desvendadas 
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