
Cinco ambientalistas estão conversando sobre problemas ambientais. Siga as dicas para descobrir em qual país será a

próxima conferência de cada uma delas.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

DESAFIOS

CEREBRAIS

Camiseta: branca, preta, rosa, verde, vermelha

Nome: Cristina, Diana, Janete, Kelly, Roberta

Especialidade: aquecimento global, chuva ácida,

desmatamento, pesca predatória, poluição

Conferência: Australia, Brasil, China, Estados Unidos,

Itália

Idade: 35 anos, 40 anos, 45 anos, 50 anos, 55 anos

Suco: abacaxi, laranja, limão, maçã, morango

⇒ A mulher de Rosa está bebendo suco de Abacaxi.

⇒ A especialista de 40 anos está ao lado da especialista

em Pesca Predatória.

⇒ Na segunda posição está a mulher que viajará para uma

conferência nos Estados Unidos.

⇒ A especialista de 50 anos está exatamente à esquerda

da especialista que viajará para a Europa.

⇒ A mulher de Verde está em algum lugar entre a

Cristina e a mulher que está bebendo suco de Limão,

nessa ordem.

⇒ A especialista em Poluição viajará para uma

conferência na China.

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

especialista em Chuva ácida.

⇒ A especialista em Aquecimento global está ao lado da

especialista que está bebendo suco de Morango.

⇒ A mulher de 45 anos está exatamente à direita da

mulher de Verde.

⇒ Roberta está em algum lugar entre a mulher de 40

anos e a Kelly, nessa ordem.

⇒ Kelly está ao lado da especialista que viajará para os

Estados Unidos.

⇒ A mulher de Vermelho está ao lado da mulher de Rosa.

⇒ Diana está em uma das pontas.

⇒ A especialista que está bebendo suco de Morango está

ao lado da especialista que está bebendo suco de Abacaxi.

⇒ A mulher de Verde está em algum lugar entre a

mulher de Preto e a mulher de 55 anos, nessa ordem.

⇒ Na quinta posição está a especialista que está bebendo

suco de Laranja.

⇒ Quem viajará para a China está em algum lugar entre

quem está de Preto e quem viajará para o Brasil, nessa

ordem.

⇒ A especialista em Desmatamento está ao lado da

especialista que está bebendo suco de Limão.

⇒ A mulher de camiseta Rosa está exatamente à

esquerda da mulher mais nova.

⇒ A especialista mais velha está em uma das pontas.
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