
Cinco mulheres estão conversando sobre suas sobremesas favoritas. Use as dicas para descobrir qual delas gosta de

pudim.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

JOGOS

INTELIGENTES

Camiseta: amarela, azul, laranja, verde, vermelha

Nome: Daniela, Elisa, Mônica, Sarah, Valéria

Sobremesa: cheesecake, cocada, musse, pavê, pudim

Idade: 30 anos, 35 anos, 40 anos, 45 anos, 50 anos

Pro�ssão: bióloga, engenheira, professora,

programadora, veterinária

Hobby: costurar, desenhar, jardinagem, ler, pintar

⇒ A mulher de Verde está em algum lugar entre a

Engenheira e a mulher de Amarelo, nessa ordem.

⇒ Cocada é a sobremesa favorita de Valéria.

⇒ A Veterinária está na segunda posição.

⇒ A mulher de 35 anos está exatamente à direita da

mulher que gosta de Pavê.

⇒ Em uma das pontas está a mulher de 30 anos.

⇒ A mulher que gosta de Jardinagem está ao lado da

mulher que gosta de Ler.

⇒ Mônica está de camiseta Azul.

⇒ Em uma das pontas está a mulher que gosta de

Costurar.

⇒ Elisa está ao lado da mulher que gosta de Cheesecake.

⇒ A Programadora está na quinta posição.

⇒ Quem gosta de Jardinagem está em algum lugar entre

quem tem 45 anos e quem gosta de Ler, nessa ordem.

⇒ Valéria é Professora.

⇒ A Engenheira está em uma das pontas.

⇒ Na terceira posição está a mulher de camiseta

Vermelha.

⇒ Valéria está exatamente à esquerda da mulher que

gosta de Musse.

⇒ Sarah está em uma das pontas.

⇒ A mulher de 40 anos está na quarta posição.

⇒ A mulher mais velha está exatamente à esquerda da

mulher que gosta de Pintar.

⇒ A Bióloga está de camiseta Laranja.

⇒ Quem gosta de Desenhar está exatamente à direita de

quem gosta de Pavê.

⇒ Daniela está ao lado da Professora.

⇒ A mulher mais nova gosta de Cheesecake.

Sobremesas Saborosas
Problema de Lógica
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