
Cinco amigas estão conversando sobre ligações de cobrança de pessoas desconhecidas que elas recebem

frequentemente. Descubra qual número sempre liga para a Gabriela.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

QUEBRA

CUCAS

Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Ana, Fernanda, Gabriela, Milena, Vanessa

Devedor: Alexandre, David, Edson, Josué, Ronaldo

Valor: R$ 200, R$ 400, R$ 600, R$ 800, R$ 1000

Telefone: 1111-1111, 2222-2222, 3333-3333, 4444-4444,

5555-5555

DDD: 11, 21, 51, 61, 71

⇒ Quem recebe ligações procurando pelo Ronaldo está ao

lado de quem recebe ligações procurando pelo Alexandre.

⇒ A mulher de Verde está em algum lugar entre a

mulher que recebe ligações do DDD 51 e a mulher de

Vermelho, nessa ordem.

⇒ David está devendo R$ 1000.

⇒ Fernanda está exatamente à esquerda da amiga que

recebe ligações do número 2222-2222.

⇒ Em uma das pontas está quem recebe ligações de Porto

Alegre.

⇒ Quem recebe ligações do número 1111-1111 está em

algum lugar à direita da mulher de Vermelho.

⇒ Vanessa está na quinta posição.

⇒ A mulher de Verde está em algum lugar entre a Milena

e a mulher que recebe ligações de cobrança do DDD 61,

nessa ordem.

⇒ Na quinta posição está a amiga que recebe ligações de

cobrança do Distrito Federal.

⇒ A mulher de camiseta Verde recebe ligações do

número 4444-4444.

⇒ Fernanda está exatamente à direita de quem recebe

ligações do DDD 71.

⇒ A mulher de Verde está em algum lugar entre quem

recebe ligações do DDD 51 e a mulher de Amarelo, nessa

ordem.

⇒ A amiga de Azul está exatamente à esquerda da amiga

que recebe ligações cobrando R$ 400 de alguém

desconhecido.

⇒ Quem recebe ligações procurando pelo Edson está na

primeira posição.

⇒ O telefone 4444-4444 sempre liga para cobrar R$ 600

de um mesmo devedor.

⇒ Na quarta posição está quem recebe ligações cobrando

R$ 800.

⇒ A mulher de Verde está em algum lugar entre a

mulher que recebe ligações cobrando R$ 200 e a mulher

que recebe ligações do DDD 21, nessa ordem.

⇒ A amiga de Azul está em algum lugar à esquerda da

amiga que recebe ligações procurando pelo Alexandre.

⇒ Na terceira posição está quem recebe ligações de

cobrança de São Paulo.

⇒ Quem recebe ligações do número 4444-4444 está em

algum lugar entre quem recebe ligações cobrando R$ 200

e quem recebe ligações do número 3333-3333, nessa

ordem.

⇒ Ana está em algum lugar à direita da mulher de

camiseta Verde.
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