
Cinco alunas estão pintando em suas respectivas telas durante uma aula de pintura. Descubra qual aluna está usando o

avental vermelho.
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Permitida a impressão e distribuição apenas para uso

não-comercial (casa, escolas, bibliotecas e igrejas)

Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

QUEBRA

CUCAS

Avental: amarelo, azul, branco, verde, vermelho

Nome: Angela, Cristina, Heloisa, Ieda, Maria

Estilo: abstrato, cubista, expressionista, impressionista,

surrealista

Tela: 30x40 cm, 40x50 cm, 50x60 cm, 60x80 cm, 80x120

cm

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

Pro�ssão: advogada, economista, médica, professora,

vendedora

⇒ A Economista está ao lado da aluna que está pintando

uma tela no estilo Impressionista.

⇒ A Professora tem 40 anos.

⇒ A mulher de avental Amarelo está exatamente à

esquerda da mulher de avental Verde.

⇒ Angela está na quinta posição.

⇒ Quem está pintando uma obra Abstrata está ao lado de

quem está pintando uma obra Impressionista.

⇒ Em uma das pontas está a aluna mais nova.

⇒ Ieda está exatamente à direita da aluna que está

pintando uma tela Cubista.

⇒ A Advogada está ao lado da Economista.

⇒ A mulher de avental Branco está ao lado da mulher que

está pintando uma tela Expressionista.

⇒ Em uma das pontas está a aluna de avental Verde.

⇒ A aluna da tela de tamanho 60x80 cm está ao lado da

aluna que está fazendo uma pintura Abstrata.

⇒ Heloisa está exatamente à esquerda da mulher de 35

anos.

⇒ A Advogada está em algum lugar à direita da aluna de

avental Amarelo.

⇒ Na terceira posição está a aluna que está pintando na

tela de tamanho 60x80 cm.

⇒ A dona da tela de 40x50 cm está em algum lugar entre

a mulher de 35 anos e a dona da tela de 30x40 cm, nessa

ordem.

⇒ A aluna de 45 anos está pintando na maior tela.

⇒ A Vendedora está ao lado da mulher de avental

Vermelho.

⇒ A Professora está usando avental Azul.

⇒ Maria está exatamente à esquerda da aluna mais

Velha.

⇒ A obra Expressionista está sendo pintada na tela de

tamanho 60x80 cm.

⇒ A mulher de 45 anos está ao lado da mulher que está

pintando uma tela Surrealista.
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