
Cinco amigas estão em um restaurante comendo tortas vegetarianas. Siga as dicas para descobrir qual delas está lendo

uma biogra�a.
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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: Ana, Carina, Fernanda, Ludmila, Poliana

Torta: abobrinha, brócolis, cebola, ervilha, mussarela

Suco: abacaxi, laranja, maçã, maracujá, uva

Livro: artes, biogra�a, contos, crônicas, religião

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

⇒ A mulher que está comendo torta de Ervilha está em

algum lugar entre a mulher mais velha e a mulher que

está comendo torta de Abobrinha, nessa ordem.

⇒ Em uma das pontas está a amiga que está bebendo

suco de Maçã.

⇒ A mulher de Verde está em algum lugar à direita da

mulher de Branco.

⇒ A mulher que está bebendo suco de Uva está em algum

lugar entre a mulher de 50 anos e a mulher que está

bebendo suco de Maracujá, nessa ordem.

⇒ A amiga que está comendo torta de Ervilha está ao lado

da amiga de 50 anos.

⇒ Fernanda está na quarta posição.

⇒ A mulher de Azul está em algum lugar entre a Ludmila

e a mulher que está bebendo suco de Maracujá, nessa

ordem.

⇒ A mulher de 45 anos está ao lado da mulher que está

comendo torta de Abobrinha.

⇒ A amiga de Azul está em algum lugar entre a amiga de

Branco e a amiga que está bebendo suco de Maçã, nessa

ordem.

⇒ Ana está na quinta posição.

⇒ A amiga que está lendo um livro de Artes está em

algum lugar entre a amiga que está comendo torta de

Mussarela e a amiga que está lendo um livro de Religião,

nessa ordem.

⇒ Poliana está em algum lugar à direita da mulher de

Azul.

⇒ Carina está ao lado da amiga que está comendo torta de

Ervilha.

⇒ A mulher de Azul está em algum lugar entre a mulher

de 40 anos e a Ana, nessa ordem.

⇒ A mulher mais nova está ao lado da mulher de

camiseta Vermelha.

⇒ A amiga que está comendo a torta de Cebola está ao

lado da amiga que está bebendo suco de Maçã.

⇒ A mulher de Vermelho está lendo um livro de Crônicas.

⇒ A mulher que está comendo torta de Mussarela está

exatamente à esquerda da mulher que está bebendo suco

de Abacaxi.

⇒ A mulher de 45 anos está em algum lugar entre a

Ludmila e a mulher de 35 anos, nessa ordem.

⇒ A amiga de camiseta Amarela está em algum lugar à

esquerda da amiga que está lendo um livro de Contos.
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