
Cinco mulheres estão numa �la para comprar livros de colorir. Descubra qual livro de colorir cada uma irá comprar.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

DESAFIOS

INTELIGENTES

Bolsa: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Ângela, Luana, Marcela, Renata, Viviane

Livro: animais, �ores, gatos, mandalas, natureza

Preço: R$ 15, R$ 20, R$ 25, R$ 30, R$ 35

Idade: 29 anos, 36 anos, 43 anos, 48 anos, 55 anos

Pro�ssão: bióloga, delegada, editora, professora, socióloga

⇒ A cliente mais nova está em uma das pontas.

⇒ Viviane está ao lado da mulher da bolsa Amarela.

⇒ Quem comprará o livro mais caro está em algum lugar
entre quem escolheu o livro de Animais e quem gastará
R$ 30, nessa ordem.

⇒ A Bióloga está na primeira posição.

⇒ A dona da bolsa Branca está em algum lugar entre a
dona da bolsa Verde e a Luana, nessa ordem.

⇒ A Editora está em uma das pontas.

⇒ Marcela está usando uma bolsa Branca.

⇒ Na primeira posição está a mulher que vai comprar o
livro de colorir de Natureza.

⇒ Quem gastará R$ 20 está em algum lugar entre quem
gastará R$ 25 e quem gastará R$ 15, nessa ordem.

⇒ A dona da bolsa Azul está exatamente à esquerda da
mulher de 36 anos.

⇒ Em uma das pontas está a mulher que vai comprar o
livro de colorir de Gatos.

⇒ A Professora está na quarta posição.

⇒ A mulher de 48 anos está em algum lugar entre a
Bióloga e a mulher de 43 anos, nessa ordem.

⇒ Renata está ao lado da mulher que vai comprar o livro
de colorir de Natureza.

⇒ Na segunda posição está a mulher que comprará o livro
de colorir de Mandalas.

⇒ A dona da bolsa Amarela está em algum lugar entre a
mulher mais velha e a Socióloga, nessa ordem.

⇒ A mulher que comprará o livro de colorir de R$ 25 está
em uma das pontas.

⇒ A Delegada está na segunda posição.

⇒ Ângela está em algum lugar entre a Delegada e a
mulher de 36 anos, nessa ordem.

⇒ A mulher de 36 anos está na quarta posição.
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