
Cinco mulheres estão falando sobre uma exposição de pinturas italianas que elas acabaram de ir. Descubra quem é o

pintor favorito de cada uma delas.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

DESAFIOS

INTELIGENTES

Camiseta: amarela, azul, roxa, verde, vermelha

Nome: Débora, Isis, Jéssica, Roberta, Tatiane

Sobrenome: Almeida, Costa, Lima, Oliveira, Silva

Pintor: Caravaggio, Leonardo da Vinci, Michelangelo,

Rafael, Sandro Botticelli

Chegada: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Idade: 20 anos, 24 anos, 31 anos, 40 anos, 52 anos

⇒ Isis está em uma das pontas.

⇒ A mulher de camiseta Vermelha está em algum lugar

entre a mulher que foi ver as pinturas de Rafael e a

mulher de 40 anos, nessa ordem.

⇒ A Sra. Lima está ao lado da mulher que gosta das obras

de Botticelli.

⇒ A mulher de camiseta Vermelha está em algum lugar à

esquerda da Sra. Almeida.

⇒ Tatiane foi a primeira a chegar na exposição.

⇒ A mulher de camiseta Verde está exatamente à direita

da mulher de 40 anos.

⇒ Em uma das pontas está a mulher que chegou às 14:30.

⇒ Isis está ao lado da Sra. Oliveira.

⇒ A mulher de 31 anos foi à exposição para ver as

pinturas de Caravaggio.

⇒ Débora está exatamente à direita da mulher que

chegou às 15:00 horas.

⇒ A mulher de camiseta Roxa está em algum lugar à

esquerda da mulher que gosta das obras de Leonardo da

Vinci.

⇒ A mulher de camiseta Vermelha está em algum lugar

entre a Sra. Silva e a mulher mais nova, nessa ordem.

⇒ Na terceira posição está a mulher que foi à exposição

para ver as obras de Sandro Botticelli.

⇒ Sra. Costa está em uma das pontas.

⇒ A mulher de 24 anos chegou às 15:00 horas na

exposição.

⇒ Roberta está em algum lugar entre a Sra. Silva e a Sra.

Lima, nessa ordem.

⇒ A mulher de camiseta Azul gosta das pinturas de

Rafael.

⇒ Em uma das pontas está a mulher de 20 anos.

⇒ A mulher que foi ver as obras de Caravaggio está

exatamente à esquerda da mulher que chegou às 16:00.

⇒ Sra. Lima está de camiseta Roxa.

⇒ A mulher mais velha está exatamente à direita da

mulher de camiseta Vermelha.

Pinturas Italianas
Problema de Lógica
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