
Cinco modelos famosas estão aguardando para des�lar. Siga as dicas e descubra qual é a nacionalidade de cada uma

delas.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

JOGOS

CEREBRAIS

Vestido: azul, branco, preto, roxo, vermelho

País: Alemanha, Brasil, Estados Unidos, Japão, Ucrânia

Altura: 1,74 m, 1,76 m, 1,78 m, 1,80 m, 1,82 m

Peso: 54 kg, 55 kg, 56 kg, 57 kg, 58 kg

Idade: 21 anos, 22 anos, 23 anos, 24 anos, 25 anos

Hobby: cozinhar, desenhar, ler, meditar, pintar

⇒ A modelo de vestido Azul está em algum lugar à

esquerda da modelo de 22 anos.

⇒ Na terceira posição está a modelo de 57 kg.

⇒ A modelo Brasileira está exatamente à esquerda da

modelo que gosta de Meditar.

⇒ Na quarta posição está a mulher que gosta de Desenhar.

⇒ A modelo de 23 anos gosta de Desenhar.

⇒ A mulher mais leve está em algum lugar à direita da

mulher de vestido Preto.

⇒ A modelo dos Estados Unidos está exatamente à

esquerda da modelo da Alemanha.

⇒ Quem gosta de pintar está em algum lugar entre quem

gosta de Cozinhar e quem está de Vermelho, nessa

ordem.

⇒ A modelo de 1,78 m está ao lado da modelo de 58 kg.

⇒ A mulher de vestido Branco pesa 55 kg.

⇒ Em uma das pontas está a modelo de 56 kg.

⇒ A mulher de 24 anos está em algum lugar à direita da

mulher de Vermelho.

⇒ A Brasileira está exatamente à esquerda da modelo de

1,76 m.

⇒ A mulher de 24 anos tem 1,74 m.

⇒ A Alemã está em algum lugar entre a mulher mais

velha e a mulher que gosta de Desenhar, nessa ordem.

⇒ Na quarta posição está a modelo da Ucrânia.

⇒ Em uma das pontas está a modelo de 1,80 m.

⇒ Quem gosta de Meditar está exatamente à direita de

quem tem 25 anos.

⇒ A modelo de vestido Vermelho está ao lado da modelo

de 55 kg.

⇒ A mulher da Ucrânia está ao lado da mulher de 55 kg.

⇒ A modelo de Azul está em algum lugar entre a modelo

que gosta de Cozinhar e a modelo de Preto, nessa ordem.
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