
Cinco mulheres estão comendo as suas barras de chocolate favoritas. Siga as dicas para descobrir qual delas está

comendo o chocolate branco.
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MAIS

DESAFIOS

INTELIGENTES

Camiseta: azul, branca, preta, roxa, vermelha

Nome: Alice, Giovana, Helen, Larissa, Maria

Tipo: amargo, ao leite, branco, orgânico, vegano

Peso: 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g

Marca: Alemanha, Estados Unidos, Itália, Nova Zelândia,

Suíça

Idade: 20 anos, 22 anos, 24 anos, 26 anos, 28 anos

⇒ A mulher de 24 anos está exatamente à esquerda da

mulher mais nova.

⇒ Larissa está ao lado da mulher que está comendo a

barra de chocolate de 300 g.

⇒ A mulher de Preto está em algum lugar à esquerda da

mulher que está comendo a barra de chocolate fabricada

na Alemanha.

⇒ Helen está ao lado da mulher de camiseta Preta.

⇒ Larissa está na terceira posição.

⇒ A mulher de camiseta Preta tem 24 anos.

⇒ A mulher de Azul está em algum lugar à esquerda da

mulher que está comendo a barra de chocolate de 250 g.

⇒ A mulher que está comendo o chocolate Vegano está

em algum lugar entre a mulher que está comendo a barra

de chocolate de 150 g e a mulher que está comendo o

chocolate Ao leite, nessa ordem.

⇒ A mulher de camiseta Azul está em algum lugar à

esquerda da mulher que está comendo o chocolate

Amargo.

⇒ A mulher que está comendo a barra de chocolate

fabricada na Itália está em algum lugar à direta da mulher

de Azul.

⇒ A mulher de Vermelho está em algum lugar entre a

mulher que está comendo a barra de chocolate de 150 g e

a mulher de 20 anos, nessa ordem.

⇒ O chocolate Vegano foi fabricado nos Estados Unidos.

⇒ Na segunda posição está a mulher de 28 anos.

⇒ A mulher que está comendo o chocolate de 300 g está

ao lado da mulher que está comendo o chocolate de 150 g.

⇒ A mulher de camiseta Roxa está exatamente à direita

da mulher de camiseta Azul.

⇒ A mulher de Azul está em algum lugar à esquerda da

mulher de 22 anos.

⇒ O chocolate Orgânico foi fabricado na Nova Zelândia.

⇒ A mulher de Vermelho está em algum lugar entre a

mulher de camiseta Branca e a Maria, nessa ordem.

⇒ Alice está ao lado da mulher de 22 anos.

⇒ A barra de chocolate Vegano pesa 200 g.

⇒ A mulher de 22 anos está em algum lugar à direita da

mulher de Vermelho.

⇒ A mulher mais velha está comendo a barra de

chocolate que foi fabricada na Suíça.

Barras de Chocolate
Problema de Lógica
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