
Cinco estudantes estão comemorando, pois foram aprovados no vestibular. Descubra em qual vestibular cada estudante

passou.
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MAIS

DESAFIOS

CEREBRAIS

Tinta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Alice, Janaina, Laura, Maria, Rafaela

Idade: 17 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos, 21 anos

Universidade: UNESP, UNICAMP, UNIFESP, UFSCAR, USP

Curso: administração, arquitetura, farmácia, jornalismo,

psicologia

Colocação: 9, 16, 25, 36, 49

⇒ Laura está na terceira posição.

⇒ Quem passou na UNIFESP está exatamente à esquerda

de quem passou na nona colocação.

⇒ A garota de 20 anos foi aprovada em Farmácia.

⇒ A estudante aprovada em Administração está ao lado

da estudante com o rosto Azul.

⇒ A garota com tinta Amarela no rosto está em algum

lugar entre a estudante com tinta Branca no rosto e a

estudante mais nova, nessa ordem.

⇒ A estudante aprovada em Arquitetura está em algum

lugar à direita da estudante com tinta Verde no rosto.

⇒ Janaina está na quarta posição.

⇒ A estudante com tinta Amarela no rosto tem 21 anos.

⇒ A estudante com o rosto Amarelo está em algum lugar

entre quem �cou décima sexta colocação e a estudante

mais nova, nessa ordem.

⇒ A garota de 17 anos está exatamente à esquerda de

quem passou na trigésima sexta colocação.

⇒ Quem passou na UNIFESP vai cursar Psicologia.

⇒ A estudante com o rosto Verde está em algum lugar à

esquerda de quem passou na UNESP.

⇒ A garota de 18 anos foi aprovada na UNICAMP.

⇒ Na quinta posição está a estudante que passou na

quadragésima nona posição.

⇒ A estudante de 20 anos está em algum lugar à direita

da estudante com tinta Azul no rosto.

⇒ Janaina está em algum lugar entre quem passou em

Jornalismo e a Maria, nessa ordem.

⇒ A estudante aprovada em Psicologia passou na

vigésima quinta colocação.

⇒ Alice está na segunda posição.

⇒ Quem passou na UNESP está em algum lugar entre

quem passou em Psicologia e quem passou na UFSCAR,

nessa ordem.

⇒ A estudante com o rosto Amarelo está em algum lugar

entre a estudante de 18 anos e a Laura, nessa ordem.
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Problema de Lógica
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