
Cinco pacientes estão em um consultório de um ortopedista, cada uma com uma dor especí�ca. Descubra qual é a

localização da dor e qual é o convênio médico de cada uma.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

DESAFIOS

INTELIGENTES

Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Heloísa, Júlia, Letícia, Rebeca, Vitória

Dor: joelho, lombar, ombro, quadril, tornozelo

Convênio: Cuca Saúde, Golden Cuca, InterCuca, Prevent

Cuca, Santa Cuca

Idade: 30 anos, 35 anos, 40 anos, 45 anos, 50 anos

Companhia: amiga, �lha, mãe, prima, sobrinha

⇒ Na segunda posição está a paciente de 35 anos.

⇒ Júlia está ao lado da mulher mais nova.

⇒ A paciente acompanhada da Sobrinha está na quarta

posição.

⇒ A mulher de 45 anos está exatamente à esquerda de

quem está acompanhada da Mãe.

⇒ A paciente de Azul está em algum lugar entre a

paciente de Verde e a paciente de 40 anos, nessa ordem.

⇒ Vitória está ao lado da paciente que tem o convênio

Cuca Saúde.

⇒ Na quinta posição está a mulher que está com dor no

Joelho.

⇒ Rebeca está ao lado da paciente de 45 anos.

⇒ Heloísa está acompanhada da Prima.

⇒ A paciente mais velha está na primeira posição.

⇒ A mulher de camiseta Azul está em algum lugar entre

quem está com dor no Tornozelo e quem tem o convênio

Santa Cuca, nessa ordem.

⇒ Na terceira posição está a paciente com dor na Lombar.

⇒ Em uma da pontas está a mulher de camiseta Amarela.

⇒ Quem está com dor no Tornozelo está exatamente à

esquerda de quem está acompanhada da Filha.

⇒ A paciente que tem o convênio InterCuca está ao lado

da paciente que está acompanhada da Amiga.

⇒ Na quinta posição está a mulher que tem o plano de

saúde Santa Cuca.

⇒ A mulher de Vermelho está em algum lugar à esquerda

da mulher que está com dor no Ombro.

⇒ A paciente que tem o convênio Cuca Saúde está na

segunda posição.

⇒ A mulher que tem o plano de saúde InterCuca está em

algum lugar à direita da mulher de camiseta Azul.

⇒ Na terceira posição está a paciente que tem o convênio

Golden Cuca.

⇒ A paciente de 35 anos está ao lado da paciente de 40

anos.

Pacientes no Ortopedista
Problema de Lógica
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