
Cinco mulheres, com fobias diferentes, estão aguardando para serem atendidas no psicólogo. Tente descobrir do que

cada uma delas tem medo.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

JOGOS

INTELIGENTES

Camiseta: azul, branca, rosa, roxa, vermelha

Nome: Denise, Elisa, Glória, Nádia, Rita

Fobia: altura, aranhas, cachorros, cobras, germes

Consulta: 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Pro�ssão: atriz, cabeleireira, garçonete, médica,

professora

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

⇒ A paciente de camiseta Rosa está em algum lugar

entre a paciente de camiseta Azul e a paciente que tem

consulta às 14:00 horas, nessa ordem.

⇒ Na terceira posição está a mulher que tem Aracnofobia.

⇒ A Professora está ao lado da paciente de camiseta Roxa.

⇒ A paciente com consulta às 16:00 horas está ao lado da

paciente com consulta às 14:00 horas.

⇒ Denise está ao lado da mulher que tem medo de

Cachorros.

⇒ A mulher que tem medo de Cachorros está exatamente

à esquerda de Nádia.

⇒ Em uma das pontas está a mulher de 45 anos.

⇒ A Médica está em algum lugar entre a paciente de 30

anos e a Nádia, nessa ordem.

⇒ A paciente de 45 anos está exatamente à direita da

paciente que tem consulta às 18:00 horas.

⇒ A mulher de camiseta Roxa está em algum lugar à

esquerda da mulher mais velha.

⇒ A Professora está ao lado da mulher que tem

O�diofobia.

⇒ A paciente de Rosa está em algum lugar entre a

paciente que tem medo de Altura e a paciente de 45 anos,

nessa ordem.

⇒ A mulher de Branco está em uma das pontas.

⇒ Rita está exatamente à esquerda da paciente que tem

consulta às 17:00 horas.

⇒ A Garçonete está ao lado da mulher de 40 anos.

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

⇒ Em uma das pontas está a paciente mais nova.

⇒ A Atriz está ao lado da Professora.

⇒ A paciente com medo de Germes está exatamente à

direita da mulher com medo de Aranhas.

⇒ A Atriz está ao lado da paciente que tem consulta às

16:00 horas.

⇒ A mulher de camiseta Branca está em algum lugar à

direita da mulher de camiseta Azul.

⇒ Elisa está ao lado da Garçonete.

Tratamento de Fobias
Problema de Lógica
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