
Cinco amigas estão curtindo um dia de sol na praia. Através da lógica, descubra as características delas.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

JOGOS

CEREBRAIS

Biquíni: amarelo, azul, branco, verde, vermelho

Nome: Ângela, Érica, Jéssica, Marisa, Paloma

Protetor: FPS 30, FPS 35, FPS 40, FPS 45, FPS 50

Picolé: abacaxi, chocolate, goiaba, maracujá, uva

Idade: 20 anos, 21 anos, 22 anos, 23 anos, 24 anos

Hobby: cozinhar, dançar, fotografar, pescar, ler

⇒ Na terceira posição está a amiga que gosta de picolé de
Chocolate

⇒ Quem gosta de Dançar está ao lado de quem está
usando protetor solar de fator 35.

⇒ A mulher de biquíni Verde está em algum lugar à
esquerda da mulher mais nova.

⇒ A amiga de biquíni Amarelo gosta de picolé de
Maracujá.

⇒ A mulher que gosta de Fotografar está ao lado de quem
está usando protetor de fator 35.

⇒ A amiga que gosta de picolé de Uva está exatamente à
esquerda da mulher que gosta de picolé de Abacaxi.

⇒ A mulher de biquíni Amarelo está em algum lugar
entre a mulher de 23 anos e e a mulher que gosta de
Fotografar, nessa ordem.

⇒ Quem está usando o protetor de fator 35 gosta de
Pescar.

⇒ Marisa está ao lado de quem está usando o protetor de
fator 45.

⇒ A mulher de biquíni Vermelho gosta de picolé de
Abacaxi.

⇒ Em uma das pontas está a amiga que gosta de
Fotografar.

⇒ A amiga de biquíni Amarelo está em algum lugar entre
a Paloma e a amiga que gosta de Dançar, nessa ordem.

⇒ Quem está usando o protetor de fator 45 está
exatamente à esquerda de quem gosta de picolé de
Chocolate.

⇒ Na segunda posição está a amiga que gosta de Ler.

⇒ A mulher de 22 anos está na terceira posição.

⇒ Ângela está usando um biquíni Verde.

⇒ A amiga de 21 anos está em algum lugar à direita da
amiga de biquíni Branco.

⇒ Quem está usando protetor de fator 35 está ao lado de
quem está usando protetor de fator 50.

⇒ Érica está ao lado da amiga que gosta de Dançar.

⇒ A mulher que gosta de picolé de Chocolate está usando
protetor de fator 40.

⇒ A mulher mais velha está em algum lugar à esquerda
da mulher de biquíni Branco.

Amigas na Praia
Problema de Lógica
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