
Cinco mulheres estão conversando sobre os seus jogos de paciência favoritos. Descubra qual jogo cada uma gosta de

jogar.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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Blusa: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Aparecida, Ivone, Lourdes, Maria, Sônia

Jogo: Dúzia do Padeiro, Elevador, FreeCell, Spider, Três

Montes

Idade: 45 anos, 50 anos, 55 anos, 60 anos, 65 anos

Suco: laranja, limão, maçã, maracujá, uva

Animal: cachorro, gato, pássaro, peixe, tartaruga

⇒ A mulher de blusa Branca está em algum lugar entre a

Lourdes e a mulher de blusa Amarela, nessa ordem.

⇒ A mulher que tem um Peixe está exatamente à

esquerda da mulher que tem um Gato.

⇒ Quem gosta de jogar Dúzia do Padeiro está usando a

blusa Vermelha.

⇒ Na segunda posição está a mulher que está bebendo

suco de Limão.

⇒ Aparecida está ao lado de Lourdes.

⇒ A mulher de blusa Verde está bebendo suco de Laranja.

⇒ Quem está bebendo suco de Maçã está em algum lugar

entre quem está usando a blusa Vermelha e quem está

bebendo suco de Uva, nessa ordem.

⇒ Em uma das pontas está a mulher de 45 anos.

⇒ Na segunda posição está a mulher de 50 anos.

⇒ A mulher que tem um Cachorro está ao lado da mulher

que gosta de jogar Três Montes.

⇒ Maria está em algum lugar à esquerda de quem gosta

de jogar Três Montes.

⇒ A mulher de 65 anos gosta de jogar FreeCell.

⇒ Na terceira posição está a mulher que gosta de jogar

Spider.

⇒ A mulher de blusa Azul está em algum lugar entre a

mulher que tem uma Tartaruga e a mulher de blusa

Branca, nessa ordem.

⇒ A Tartaruga é o animal de estimação de Lourdes.

⇒ Quem está bebendo suco de Maçã está exatamente à

direita de quem tem um Peixe.

⇒ Na quinta posição está a mulher de blusa Verde.

⇒ Lourdes está ao lado da mulher que está bebendo suco

de Limão.

⇒ Ivone está exatamente à esquerda da mulher de 60

anos.

⇒ O animal de estimação da mulher mais velha é um

Cachorro.

⇒ Na quarta posição está a mulher que está bebendo suco

de Uva.
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