Carro do Morango - Problema de Lógica
Cinco mulheres estão lado a lado numa fila para comprar morango no carro do morango. Use a
lógica para descobrir o nome, a idade, a profissão e a cor da sacola de cada cliente, assim como
quantas caixas elas irão comprar e o doce que elas irão fazer.
Sacola: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Idade: 26 anos, 31 anos, 37 anos, 42 anos, 55 anos

Caixas: duas, três, quatro, cinco, seis

Profissão: estilista, garçonete, jornalista, projetista,
vendedora

Doce: bolo, geleia, mousse, pavê, torta
Nome: Carla, Giovana, Inês, Mariana, Silvia
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- A mulher de 37 anos está em uma das pontas.
- A Vendedora está em algum lugar à direita da mulher
da sacola Branca.
- Inês comprará 5 caixas de morango.
- A mulher da sacola Verde está em algum lugar à
esquerda da mulher da sacola Azul.

- Giovana está ao lado de quem comprará 4 caixas de
morango.
- A dona da sacola Verde está ao lado de quem vai
fazer Geleia de morango.
- Silvia tem 42 anos.
- A Jornalista está na quarta posição.

- A Jornalista está ao lado de quem comprará 4 caixas
de morango.

- Inês está ao lado de quem vai fazer Torta de
morango.

- Giovana está na segunda posição.

- Na primeira posição está a mulher que deseja
comprar 6 caixas.

- As mulheres das sacolas Verde e Azul estão lado a
lado.
- A mulher mais nova está em algum lugar à direita da
mulher da sacola Branca.
- A Projetista está em algum lugar entre a mulher da
sacola Vermelha e a Garçonete, nessa ordem.
- A mulher da sacola Azul está na terceira posição.
- Mariana está exatamente à direita de quem vai fazer
um bolo.

- A Projetista está exatamente à esquerda da mulher
de 42 anos.
- A mulher da sacola Verde está em algum lugar entre
quem vai fazer Pavê de morango e quem tem 55 anos,
nessa ordem.
- Quem comprará duas caixas está ao lado de quem
vai fazer Bolo de morango.
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