Iogurtes Deliciosos - Problema de Lógica
Cinco amigas estão lado a lado comendo iogurtes deliciosos. Siga as dicas e use a lógica para
descobrir qual iogurte cada uma delas está comendo.
Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha
Nome: Bruna, Elaine, Heloisa, Luciana, Raquel
Iogurte: baunilha, blueberry, cereja, maracujá,
morango

Amiga #1

Amiga #2

Profissão: bióloga, dançarina, decoradora,
economista, historiadora
Idade: 26 anos, 28 anos, 30 anos, 32 anos, 34 anos
Hobby: cozinhar, fotografar, jardinagem, ler, yoga

Amiga #3

Amiga #4

Amiga #5

Camiseta
Nome
Iogurte
Profissão
Idade
Hobby

- Raquel está comendo iogurte sabor Cereja.
- A mulher de 30 anos está em algum lugar entre a
Bióloga e a mulher que gosta de Ler, nessa ordem.

- A mulher de camiseta Amarela está em uma das
pontas.
- A Decoradora está na quarta posição.

- A amiga mais velha está comendo iogurte de
Maracujá.

- A amiga de Branco está comendo iogurte de
Morango.

- A Dançarina está em uma das pontas.

- A Historiadora está ao lado da amiga que gosta de
Yoga.

- A mulher de 28 anos gosta de fazer Yoga.
- A amiga que está comendo iogurte sabor Blueberry
está ao lado da amiga que gosta de Fotografar.

- A Bióloga está de camiseta Azul.
- Quem gosta de Cozinhar está em uma das pontas.

- Na primeira posição está a mulher de 32 anos.

- Bruna tem 26 anos.

- Elaine está em uma das pontas.

- A Economista está exatamente à direita da amiga
que gosta de Fotografar.

- A mulher que gosta de Ler tem 34 anos.
- A amiga de camiseta Verde está em algum lugar
entre a Bióloga e a Heloisa, nessa ordem.

- Luciana está em algum lugar entre a Heloisa e a
mulher que gosta de Jardinagem, nessa ordem.

- Bruna gosta de Jardinagem.
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