
Cinco amigas estão conversando sobre seus vinhos e queijos favoritos. Use as dicas para descobrir qual delas gosta do

vinho Côtes de Rhône.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

JOGOS

INTELIGENTES

Camiseta: azul, branca, roxa, verde, vermelha

Name: Ana Carolina, Diana, Marina, Paloma, Sandra

Vinho: Côtes de Rhône, Gamay, Mencía, Pinot Noir,

Zweigelt

Queijo: brie, cheddar, gouda, provolone, roquefort

Hobby: boliche, cozinhar, escrever, pintar, yoga

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

⇒ A mulher de 55 anos está ao lado da mulher que gosta

do queijo Provolone.

⇒ A mulher de Vermelho está em algum lugar entre a

mulher de Roxo e a mulher que gosta de Zweigelt, nessa

ordem.

⇒ Quem gosta de Boliche está ao lado de quem está de

camiseta Branca.

⇒ Na quarta posição está a amiga de camiseta Verde.

⇒ Marina está em algum lugar à direita da mulher de

camiseta Azul.

⇒ Sandra está ao lado da amiga que gosta de Boliche.

⇒ Em uma das pontas está a mulher que gosta de Yoga.

⇒ A mulher de camiseta Vermelha está ao lado da

mulher que gosta de Provolone.

⇒ Diana está exatamente à esquerda da mulher mais

nova.

⇒ Boliche é o hobby da mulher localizada na quarta

posição.

⇒ A mulher de camiseta Verde gosta de Cheddar.

⇒ A mulher mais velha está exatamente à direita da

mulher que gosta de Cozinhar.

⇒ A amiga de 45 anos está em algum lugar entre a amiga

de Vermelho e a amiga que gosta de Cheddar, nessa

ordem.

⇒ A mulher de 35 anos gosta de Pinot Noir.

⇒ Paloma está exatamente à direita da mulher que gosta

de Escrever.

⇒ A amiga que gosta de Pintar também gosta de Gamay.

⇒ A mulher de 45 anos está ao lado da mulher cujo hobby

é jogar Boliche.

⇒ Quem gosta de Roquefort está exatamente à esquerda

de quem gosta de Pintar.

⇒ Em uma das pontas está a amiga que gosta de

Escrever.

⇒ Quem gosta de Provolone está ao lado de quem gosta de

queijo Brie.

⇒ A mulher de Vermelho está em algum lugar entre a

mulher de 50 anos e a mulher de camiseta Azul, nessa

ordem.

⇒ A mulher de 55 anos está exatamente à direita da

mulher que gosta de Mencía.

Vinhos e Queijos
Problema de Lógica
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