
Cinco mulheres estão no balcão de trocas de uma loja de roupas. Descubra qual delas está trocando a roupa que ganhou

por uma mesma roupa só que de tamanho correto.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

DESAFIOS

INTELIGENTES

Bolsa: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Aline, Bruna, Cecília, Débora, Edna

Presente: calça, camiseta, jaqueta, saia, vestido

Motivo: cor, defeito, mancha, modelo, tamanho

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

Companhia: �lho, irmão, marido, namorado, primo

⇒ A cliente de bolsa Azul está em algum lugar à esquerda

da cliente que está trocando o presente porque não gostou

da Cor.

⇒ Em uma das pontas está a mulher de 35 anos.

⇒ Na segunda posição está a mulher que está

acompanhada do Namorado.

⇒ A cliente de 40 anos está acompanhada do Filho.

⇒ A cliente que está com o Filho está em algum lugar

entre a cliente que está trocando uma Camiseta e a

Débora, nessa ordem.

⇒ Cecília está exatamente à direita da mulher que está

trocando o presente que ganhou por um Modelo de roupa

diferente.

⇒ A mulher de bolsa Branca está em algum lugar à

esquerda da mulher que ganhou uma roupa com uma

Mancha.

⇒ A mulher mais velha está exatamente à esquerda da

mulher que está acompanhada do Filho.

⇒ A cliente de bolsa Azul está em algum lugar entre a

cliente de 45 anos e a cliente de bolsa Branca, nessa

ordem.

⇒ A mulher mais nova está exatamente à esquerda da

mulher de bolsa Amarela.

⇒ Cecília está ao lado da cliente que está acompanhada do

Marido.

⇒ A cliente de bolsa Vermelha está exatamente à direita

da cliente que está acompanhada do Irmão.

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

ganhou um Vestido.

⇒ A cliente que ganhou uma Jaqueta está exatamente à

direita da cliente de 30 anos.

⇒ Débora está em algum lugar entre a mulher de 50 anos

e a Bruna, nessa ordem.

⇒ Em uma das pontas está a cliente que está trocando

uma roupa com Defeito.

⇒ Edna tem 50 anos.

⇒ Na terceira posição está a mulher que ganhou uma

Saia.

⇒ A cliente que está acompanhada do Marido está ao lado

da cliente de bolsa Amarela.

⇒ A mulher de bolsa Vermelha está em algum lugar

entre a mulher que ganhou uma Camiseta e a mulher de

35 anos, nessa ordem.
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