
Cinco mulheres estão fazendo as unhas. Descubra qual esmalte cada uma escolheu e sobre o que elas estão conversando.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

DESAFIOS

INTELIGENTES

Esmalte: amarelo, azul, branco, verde, vermelho

Nome: Aline, Denise, Giovanna, Joana, Milena

Conversa: comida, economia, família, novela, política

Pro�ssão: advogada, decoradora, enfermeira, fotógrafa,

vendedora

Idade: 23 anos, 27 anos, 31 anos, 35 anos, 39 anos

Suco: laranja, limão, maracujá, morango, uva

⇒ A mulher mais nova está exatamente à direita da

mulher de 27 anos.

⇒ Em uma das pontas está a mulher que gosta de suco de

Limão.

⇒ A Enfermeira está ao lado da mulher de 31 anos.

⇒ Na quinta posição está a mulher que está conversando

sobre Comida.

⇒ Aline escolheu um esmalte Vermelho.

⇒ A Decoradora está exatamente à esquerda da Milena.

⇒ Quem escolheu um esmalte Branco está em algum

lugar entre quem gosta de suco de Laranja e quem

escolheu um esmalte Vermelho, nessa ordem.

⇒ A Fotógrafa está exatamente à direita da mulher que

está conversando sobre Política.

⇒ A mulher de 27 anos está em algum lugar à esquerda

da mulher que escolheu um esmalte Amarelo.

⇒ Giovanna gosta de suco de Limão.

⇒ A Decoradora está ao lado de quem está conversando

sobre Novela.

⇒ Joana gosta de suco de Uva.

⇒ A mulher de 23 anos está exatamente à esquerda da

mulher de 31 anos.

⇒ A Enfermeira escolheu um esmalte Verde.

⇒ A mulher que está conversando sobre Política está

exatamente à esquerda de quem está conversando sobre

Família.

⇒ Quem gosta de suco de Maracujá está em algum lugar à

direita de quem escolheu um esmalte Vermelho.

⇒ Joana está exatamente à esquerda da mulher de 23

anos.

⇒ A Advogada escolheu um esmalte Branco.

⇒ A Enfermeira está em uma das pontas.

⇒ Quem escolheu um esmalte Vermelho está em algum

lugar à esquerda da mulher de 35 anos.

Mulheres na Manicure
Problema de Lógica
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