Banca de Jornal - Problema de Lógica
Cinco mulheres estão lado a lado na banca de jornal. Cada uma está vendo uma revista. Através das
dicas, descubra qual a profissão, o animal de estimação, a idade e a revista que cada uma está
lendo.
Bolsa: amarela, azul, branca, verde, vermelha
Nome: Ágata, Cecília, Heloísa, Mônica, Selma
Revista: beleza, culinária, moda, novelas, saúde

Profissão: cozinheira, estoquista, paisagista, pediatra,
sommelier
Animal: cachorro, gato, pássaro, peixe, tartaruga

Idade: 30 anos, 35 anos, 40 anos, 45 anos, 50 anos
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- A dona da bolsa Vermelha está em algum lugar entre
a Estoquista e quem está olhando a revista de Novelas,
nessa ordem.
- A Sommelier tem um Pássaro como animal de
estimação.
- Cecília está exatamente à direita da mulher mais
velha.
- A cliente da bolsa Vermelha está em algum lugar à
esquerda de Heloísa.
- A mulher de 35 anos está ao lado da mulher da bolsa
Amarela.
- Em uma das pontas está a mulher que está lendo a
revista de Novelas.
- Mônica está ao lado da dona da bolsa Vermelha.
- Quem tem um Cachorro está em algum lugar entre
quem tem um Peixe e a mulher de 50 anos, nessa
ordem.
- Mônica tem um Pássaro.
- Cecília está ao lado da cliente que tem uma
Tartaruga.

- A Paisagista está exatamente à direita da mulher que
tem um Pássaro.
- A dona da bolsa Branca está olhando a revista de
Culinária.
- Quem está vendo a revista de Moda está em algum
lugar entre a Selma e quem está vendo a revista de
Beleza, nessa ordem.
- A Paisagista está exatamente à esquerda da Pediatra.
- A mulher mais nova está exatamente à esquerda da
mulher que tem um Cachorro.
- A cliente que tem uma Tartaruga está ao lado da
cliente que está vendo a revista de Beleza.
- A mulher de 35 anos está exatamente à direita da
Estoquista.
- Mônica tem 45 anos.
- A dona da bolsa Vermelha está em algum lugar entre
a Estoquista e a dona da bolsa Amarela, nessa ordem.
- Na primeira posição está a cliente da bolsa Verde.
- A Pediatra está em uma das pontas.
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