
Cinco mulheres estão treinando na academia com o auxílio de seus respectivos personal trainers. Siga as dicas para

descobrir o que cada uma delas está treinando.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

JOGOS

CEREBRAIS

Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Cecília, Isabel, Lorena, Joana, Rebeca

Personal: Augusto, Fábio, Fabrício, Jonas, Vinicius

Treino: bíceps, ombro, peito, perna, tríceps

Peso: 54 kg, 58 kg, 62 kg, 66 kg, 70 kg

Idade: 24 anos, 28 anos, 32 anos, 36 anos, 40 anos

⇒ A mulher mais leve está exatamente à esquerda da

mulher de 70 kg.

⇒ A mulher de 36 anos está em algum lugar entre a

mulher que está treinando Ombro e a mulher de 32 anos,

nessa ordem.

⇒ Na quinta posição está a mulher de 66 kg.

⇒ A mulher de Verde está exatamente à esquerda da

mulher de 36 anos.

⇒ A mulher treinada por Fabrício está ao lado da mulher

que está treinando Tríceps.

⇒ A mulher de 62 kg está em algum lugar entre quem

está treinando Ombro e quem tem 54 kg, nessa ordem.

⇒ A mulher treinada por Fábio está exatamente à direita

da mulher de Azul.

⇒ Cecília está exatamente à esquerda de Lorena.

⇒ A mulher treinada por Augusto está ao lado da mulher

de camiseta Azul.

⇒ Na quinta posição está a mulher mais velha.

⇒ A mulher de Branco está em algum lugar à esquerda da

mulher treinada por Fábio.

⇒ Rebeca está exatamente à direita da mulher de 28 anos.

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

mulher treinada por Fabrício.

⇒ Quem está usando a camiseta Vermelha está

exatamente à direita de quem está treinando Perna.

⇒ A mulher de 32 anos está em algum lugar entre a

mulher treinada por Jonas e a mulher mais nova, nessa

ordem.

⇒ Cecília está ao lado da mulher de 24 anos.

⇒ A mulher de camiseta Vermelha está em algum lugar à

esquerda da mulher que está treinando Peito.

⇒ A mulher de Branco está em algum lugar entre a

mulher treinada por Jonas e a mulher de 66 kg, nessa

ordem.

⇒ Joana está na quinta posição.

⇒ A mulher treinada por Vinicius está ao lado da mulher

de 70 kg.

Personal Trainers
Problema de Lógica
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