
Cinco mulheres estão aproveitando um dia ensolarado na praia. Tente determinar o que cada uma delas está comendo e

bebendo.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

DESAFIOS

INTELIGENTES

Toalha: amarela, branca, roxa, verde, vermelha

Nome: Angelina, Eliana, Lídia, Michele, Yasmin

Sanduíche: atum, bacon, porco, presunto, queijo

Suco: laranja, limão, maçã, manga, uva

Idade: 25 anos, 30 anos, 35 anos, 40 anos, 45 anos

Pro�ssão: chef, designer, engenheira, pilota, tradutora

⇒ A mulher da toalha Amarela está ao lado da mulher que

está bebendo suco de Limão.

⇒ A Chef está em algum lugar entre a Pilota e a mulher

que está bebendo suco de Uva, nessa ordem.

⇒ A Tradutora está ao lado da mulher que está comendo

sanduíche de Atum.

⇒ A mulher de 30 anos está exatamente à esquerda da

mulher que está bebendo suco de Limão.

⇒ Michele está ao lado da mulher que está usando a

toalha Vermelha.

⇒ A mulher de 35 anos está exatamente à esquerda da

mulher de 40 anos.

⇒ A Chef está exatamente à direita da mulher que está

bebendo suco de Laranja.

⇒ A mulher da toalha Vermelha está em algum lugar

entre a mulher de 30 anos e a mulher que está comendo

sanduíche de Presunto, nessa ordem.

⇒ Michele está bebendo suco de Manga.

⇒ Em uma das pontas está a mulher de 40 anos.

⇒ A Engenheira está exatamente à esquerda da mulher

de 35 anos.

⇒ A Tradutora está ao lado de Eliana.

⇒ Quem está comendo sanduíche de carne de Porco está

em algum lugar entre a Yasmin e quem está comendo

sanduíche de Atum, nessa ordem.

⇒ A mulher da toalha Roxa está comendo sanduíche de

Bacon.

⇒ Na primeira posição está a mulher que está usando a

toalha Verde.

⇒ A dona da toalha Vermelha está em algum lugar entre

a mulher de 30 anos e a dona da toalha Amarela, nessa

ordem.

⇒ Eliana está exatamente à direita da mulher que está

bebendo suco de Uva.

⇒ Lídia está em algum lugar à direita da mulher da toalha

Vermelha.

⇒ A Engenheira tem 45 anos.

⇒ Em uma das pontas está a mulher que está comendo

sanduíche de Presunto.

⇒ Michele trabalha como Engenheira.

Dia de Praia
Problema de Lógica
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