
Cinco mulheres estão comprando calças jeans. Cada uma escolheu um tipo de calça e um acessório para comprar. Use as
dicas para descobrir o que cada uma está comprando.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

DESAFIOS

CEREBRAIS

Bolsa: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Andressa, Daiane, Júlia, Gisele, Paola

Calça: capri, �are, reta, saruel, skinny

Tamanho: 36, 38, 40, 42, 44

Acessório: brinco, cinto, colar, óculos, pulseira

Idade: 20 anos, 22 anos, 24 anos, 26 anos, 28 anos

⇒ Em uma das pontas está a cliente que está comprando
uma Pulseira.

⇒ A mulher que está comprando um Óculos usa calça
tamanho 42.

⇒ Andressa está comprando uma Pulseira.

⇒ Na segunda posição está a cliente que escolheu uma
calça Skinny para comprar.

⇒ A dona da bolsa Verde está em uma das pontas.

⇒ A mulher que usa calça tamanho 44 está com a bolsa
Vermelha.

⇒ A mulher de 24 anos está exatamente à esquerda da
mulher que usa calça tamanho 44.

⇒ A cliente que escolheu a calça Saruel está em algum
lugar entre a cliente que escolheu a calça Flare e a cliente
que escolheu a calça Capri, nessa ordem.

⇒ Andressa está ao lado da mulher de bolsa Azul.

⇒ Daiane usa calça tamanho 40.

⇒ Na terceira posição está a cliente que está comprando
um Óculos.

⇒ Em uma das pontas está a mulher de bolsa Branca.

⇒ Gisele está comprando um Cinto.

⇒ Paola está em algum lugar à direita da mulher de bolsa
Vermelha.

⇒ Na terceira posição está a mulher mais velha.

⇒ A mulher que usa calça tamanho 36 está ao lado da
cliente que está comprando uma calça Flare.

⇒ Paola está comprando um Colar.

⇒ A cliente que está comprando uma calça Reta está ao
lado da mulher de 22 anos.

⇒ A mulher mais nova usa calça tamanho 38.

⇒ A cliente da bolsa Verde está ao lado da cliente que está
comprando uma caça Skinny.

⇒ A mulher que usa calça tamanho 36 está em algum
lugar entre a mulher que está comprando uma calça Flare
e a mulher que usa calça tamanho 38, nessa ordem.
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