
Cinco mulheres estão conversando sobre suas comidas italianas favoritas. Use as dicas para descobrir qual delas gosta

de pizza.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

DESAFIOS

INTELIGENTES

Camiseta: branca, preta, rosa, verde, vermelha

Nome: Ana, Consuelo, Margarete, Rosilene, Wanda

Comida: carbonara, lasanha, pizza, polenta, risotto

Pro�ssão: atriz, cirurgiã, designer, juíza, policial

Acessório: bracelete, cachecol, cinto, colar, relógio

Idade: 35 anos, 40 anos, 45 anos, 50 anos, 55 anos

⇒ A Juíza está ao lado da mulher de camiseta Branca.

⇒ Wanda está exatamente à direita da mulher de Relógio.

⇒ A Atriz está ao lado da mulher cuja comida italiana

favorita é Lasanha.

⇒ A mulher de 35 anos está ao lado da Wanda.

⇒ A mulher de Rosa está em algum lugar à esquerda da

mulher que cursou direito.

⇒ Consuelo está ao lado da mulher que adora Lasanha.

⇒ A mulher de Bracelete está exatamente à direita da

mulher de 40 anos.

⇒ Wanda está em uma das pontas.

⇒ A mulher que gosta de Polenta está exatamente à

esquerda da mulher mais velha.

⇒ A Atriz está em algum lugar à direita da mulher de

camiseta Verde.

⇒ Na primeira posição está a Cirurgiã.

⇒ A mulher de camiseta Branca está em algum lugar à

esquerda da mulher de Cachecol.

⇒ A mulher que não gosta de se atrasar está exatamente

à direita da mulher de camiseta Rosa.

⇒ A Policial está ao lado da mulher cuja comida italiana

favorita é Carbonara.

⇒ A mulher de Verde está em algum lugar entre a Ana e a

mulher de Colar, nessa ordem.

⇒ A mulher de camiseta Branca está ao lado da mulher

de camiseta Preta.

⇒ Rosilene está exatamente à direita da mulher de Colar.

⇒ Ana está ao lado da Designer.

⇒ Na terceira posição está a mulher de 50 anos.

⇒ A mulher de camiseta Rosa está ao lado da mulher que

gosta de Polenta.

⇒ Margarete está exatamente à direita da mulher de

Bracelete.

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

comida italiana favorita contém arroz.
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