
Cinco mulheres acompanhadas estão na �la para almoçar num restaurante italiano. Descubra quais são as

características delas.
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Bolsa: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Alice, Deise, Letícia, Patrícia, Tainá

Idade: 20 anos, 25 anos, 30 anos, 35 anos, 40 anos

Companhia: amiga, irmã, mãe, prima, tia

Macarrão: capeletti, espaguete, lasanha, penne, ravióli

Vinho: argentino, chileno, francês, italianao, português

⇒ A mulher da bolsa Verde está em algum lugar entre a

dona da bolsa Branca e a mulher de 30 anos, nessa ordem.

⇒ A mulher acompanhada da Mãe vai beber o vinho

Francês.

⇒ Na quarta posição estão as mulheres que vão comer

Ravióli.

⇒ Em uma das pontas está a mulher de 30 anos.

⇒ A mulher da bolsa Azul está em algum lugar à

esquerda de quem está acompanhada da Amiga.

⇒ Alice está na quarta posição.

⇒ A mulher da bolsa Verde está em algum lugar entre

quem vai comer Espaguete e quem vai beber o vinho

Chileno, nessa ordem.

⇒ A dona da bolsa Amarela vai beber o vinho Francês.

⇒ A mulher acompanhada da Prima está na segunda

posição.

⇒ Quem está acompanhada da Tia está ao lado da mulher

de 25 anos.

⇒ Alice está em algum lugar entre quem vai beber o

vinho Italiano e a Tainá, nessa ordem.

⇒ A mulher de 25 anos está na quarta posição.

⇒ Quem vai comer Ravióli está em algum lugar entre a

mulher de 35 anos e quem vai comer Penne, nessa ordem.

⇒ A mulher mais velha está em algum lugar à direita da

mulher da bolsa Verde.

⇒ As mulheres que vão beber o vinho Argentino estão na

segunda posição.

⇒ Quem está acompanhada da Irmã comerá Espaguete.

⇒ Deise está exatamente à direita da mulher mais nova.

⇒ A dona da bolsa Verde está em algum lugar entre

Letícia e quem vai beber o vinho Italiano, nessa ordem.

⇒ Deise está ao lado de quem está acompanhada da

Prima.

⇒ As mulheres que vão beber o vinho Chileno estão em

uma das pontas.

⇒ Na terceira posição estão as mulheres que vão comer

Capeletti.

⇒ A mulher da bolsa Verde está em algum lugar entre a

mulher de 35 anos e quem vai beber o vinho Italiano,

nessa ordem.
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