
Cinco mulheres estão conversando sobre suas metas de ano novo. Tente descobrir o que cada uma deseja fazer no

próximo ano.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

DESAFIOS

INTELIGENTES

Camiseta: amarela, branca, roxa, verde, vermelha

Nome: Amanda, Bianca, Karen, Monique, Sandra

Meta: dinheiro, idioma, livro, peso, viajar

Namorado: Alan, Celso, Edilson, José, Túlio

Idade: 26 anos, 28 anos, 30 anos, 32 anos, 34 anos

Suco: abacaxi, laranja, limão, manga, uva

⇒ A mulher de Verde está em algum lugar entre a

mulher que está bebendo suco de Abacaxi e a mulher de

30 anos, nessa ordem.

⇒ Karen está na segunda posição.

⇒ A mulher que deseja economizar Dinheiro está em

algum lugar à esquerda da mulher de camiseta Roxa.

⇒ Monique está bebendo suco de Manga.

⇒ A namorada do Túlio está em algum lugar entre a

namorada do Alan e a namorada do José, nessa ordem.

⇒ A mulher de 34 anos está ao lado da mulher de 32 anos.

⇒ Bianca está em algum lugar à direita da mulher de

camiseta Verde.

⇒ Na quarta posição está a namorada do Celso.

⇒ A mulher que está bebendo suco de Uva está em algum

lugar entre a namorada do Alan e a mulher que está

bebendo suco de Laranja, nessa ordem.

⇒ Amanda está em algum lugar à direita da mulher de

Verde.

⇒ A namorada do Edilson está em algum lugar à direita

da mulher de camiseta Roxa.

⇒ Na quarta posição encontra-se a mulher de 28 anos.

⇒ Bianca está ao lado da mulher que está bebendo suco de

Laranja.

⇒ Quem pretende escrever um Livro está exatamente à

esquerda de quem pretende Viajar no próximo ano.

⇒ A mulher que deseja perder Peso está exatamente à

direita da mulher que está bebendo suco de Limão.

⇒ A mulher de Amarelo está em algum lugar entre a

namorada do Túlio e a mulher de camiseta Roxa, nessa

ordem.

⇒ Quem deseja aprender um novo Idioma está na

primeira posição.

⇒ A mulher de camiseta Roxa está em algum lugar à

esquerda da mulher que está bebendo suco de Manga.

⇒ A mulher mais velha está ao lado da mulher de

camiseta Branca.

⇒ A meta de escrever um Livro foi escolhida pela mulher

de 32 anos.
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