Estação Central - Problema de Lógica
Cinco mulheres estão lado a lado na estação central de metrô de uma cidade. Cada uma usará uma
linha para visitar um parente. Siga as dicas e use a lógica para descobrir o nome, a profissão, o
signo, a comida favorita, a linha que usará e o parente que receberá a visita de cada uma delas.
Linha: amarela, azul, branca, verde, vermelha
Nome: Alessandra, Beatriz, Joice, Luisa, Rosana

Profissão: arquiteta, economista, nutricionista,
policial, tradutora
Signo: gêmeos, escorpião, leão, sagitário, touro

Parente: avó, filha, mãe, sobrinha, tia

Comida: frango, macarrão, pizza, peixe, sopa
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- Na segunda posição está a mulher que vai na linha
Azul.

- Quem gosta de Peixe está exatamente à esquerda de
quem vai visitar a Tia.

- A mulher que gosta de Frango está em uma das
pontas.

- A mulher que gosta de Peixe está exatamente na
segunda posição.

- Quem gosta de Pizza vai pegar a linha Verde.

- A Nutricionista está em algum lugar à direita de
quem vai pegar a linha Branca.

- A garota que visitará a Mãe está na segunda posição.
- A mulher de Escorpião está exatamente à direita de
quem vai pegar a linha Verde.
- A Arquiteta está na primeira posição.
- Beatriz está exatamente à esquerda de quem vai
visitar a Mãe.
- Luisa gosta de Sopa.
- A garota de Gêmeos está na segunda posição.
- Joice vai visitar a Tia.
- A mulher de Sagitário vai usar a linha Branca.

- A Economista está exatamente à esquerda de quem
gosta de Macarrão.
- Quem vai usar a linha Amarela está na primeira
posição.
- Alessandra é policial.
- A Tradutora visitará a Tia.
- Quem vai usar a linha Verde está em algum lugar à
esquerda de quem vai visitar a Sobrinha.
- A mulher de Leão está na quarta posição.
- A Policial visitará a Avó.
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