
Cinco mulheres estão no ponto de ônibus. Descubra qual ônibus cada uma vai pegar e aonde elas vão.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

DESAFIOS

CEREBRAIS

Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Cecília, Isabela, Márcia, Paola, Vitória

Comida: frango, macarrão, pizza, peixe, sopa

Bebida: água, café, chá, suco, vinho

Ônibus: 1111-A, 2222-B, 3333-C, 4444-D, 5555-E

Lugar: cinema, livraria, museu, parque, teatro

⇒ A mulher de Verde está entre a Márcia e a mulher que

gosta de Frango, nessa ordem.

⇒ A mulher que gosta de Chá está exatamente à esquerda

de quem vai pegar o ônibus 3333-C.

⇒ Cecília está em algum lugar entre quem vai pegar o

ônibus 1111-A e a Paola, nessa ordem.

⇒ Na quarta posição está a mulher que vai ao Cinema.

⇒ Quem está esperando o ônibus 4444-D está em algum

lugar à direita da mulher da camiseta Branca.

⇒ Em uma das pontas está a mulher que gosta de Vinho.

⇒ Quem vai à Livraria está em algum lugar entre quem

gosta de Sopa e quem vai ao Museu, nessa ordem.

⇒ A mulher da camiseta Amarela está na primeira

posição.

⇒ Isabela está exatamente à esquerda de quem gosta de

Suco.

⇒ Quem está esperando pelo ônibus 2222-B está em

algum lugar entre a Isabela e quem está esperando pelo

ônibus 5555-E, nessa ordem.

⇒ Em uma das pontas está a mulher que gosta de

Macarrão.

⇒ Quem gosta de Café está ao lado de quem vai ao Parque.

⇒ Quem gosta de Pizza está em algum lugar entre quem

vai à Livraria e quem gosta de Frango, nessa ordem.

⇒ A mulher que vai ao Teatro está ao lado da mulher que

gosta de Peixe.

⇒ A mulher de Vermelho está exatamente à esquerda de

quem gosta de Frango.

⇒ Quem vai ao Museu está em algum lugar entre quem

gosta de Sopa e quem está de Branco, nessa ordem.

⇒ A mulher de Azul está em uma das pontas.

⇒ A mulher que gosta de Suco está na terceira posição.

⇒ Quem gosta de Suco está em algum lugar entre quem

gosta de Sopa e a Cecília, nessa ordem.
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