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Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

DESAFIOS

CEREBRAIS

Vestido: amarelo, azul, branco, verde, vermelho

Nome: Amélia, Camila, Francine, Kátia, Sabrina

Estado: Amazonas, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná,

Sergipe

Idade: 21 anos, 22 anos, 23 anos, 24 anos, 25 anos

Altura: 1,66 m, 1,68 m, 1,70 m, 1,72 m, 1,74 m

Peso: 53 kg, 54 kg, 55 kg, 56 kg, 57 kg

⇒ A modelo de vestido Branco está em algum lugar à

esquerda da modelo mais alta.

⇒ Na primeira posição está a mulher de 24 anos.

⇒ Camila tem 22 anos.

⇒ A modelo de Mato Grosso está exatamente à direta da

modelo de vestido Amarelo.

⇒ A modelo mais velha pesa 54 kg.

⇒ A mulher de 55 kg está na segunda posição.

⇒ A modelo de 22 anos está usando um vestido Verde.

⇒ Quem está usando um vestido Amarelo está em algum

lugar entre a Kátia e quem está com um vestido Branco,

nessa ordem.

⇒ A modelo de MG está exatamente à esquerda da

modelo de 1,68 m.

⇒ A mulher do vestido Amarelo está em algum lugar à

esquerda da modelo de SE.

⇒ Na quarta posição está a modelo com 56 kg.

⇒ Kátia está usando um vestido Vermelho.

⇒ A mulher de 1,72 m está exatamente à direta da mulher

com 54 kg.

⇒ A modelo mais nova está ao lado da modelo de 1,70 m.

⇒ A modelo de Amazonas está em algum lugar à direta

da modelo de vestido Branco.

⇒ A mulher com 57 kg está exatamente à esquerda da

modelo de vestido Amarelo.

⇒ A modelo de 1,70 m pesa 54 kg.

⇒ Francine está ao lado da modelo de vestido Amarelo.

⇒ Sabrina está usando um vestido Branco.

⇒ A modelo com 53 kg está exatamente à direita da

mulher de 23 anos.
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