Trufas Saborosas - Problema de Lógica
Cinco amigas, que estão lado a lado, acabaram de comprar trufas em uma loja de doces. Cada uma
comprou uma determinada quantidade das suas trufas favoritas. Além disso, cada uma delas irá
compartilhar as trufas com alguém. Use a lógica e responda: quem comprou a menor quantidade de
trufas?
Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Quantidade: 2, 3, 4, 5, 6

Nome: Abigail, Fabíola, Luiza, Pamela, Suzana

Compartilhar: amigo, filho, irmão, namorado, pai

Trufa: amarula, coco, limão, maracujá, nozes

Idade: 30 anos, 32 anos, 34 anos, 36 anos, 38 anos

Amiga #1

Amiga #2

Amiga #3

Amiga #4

Amiga #5

Camiseta
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- A mulher de 32 anos comprou 6 trufas.
- A amiga de camiseta Branca está em algum lugar à
esquerda da amiga que comprou trufas sabor Amarula.
- Suzana está ao lado da amiga que comprou a menor
quantidade de trufas.
- Na segunda posição está a mulher que vai
compartilhar as trufas com um Amigo.
- A mulher mais velha está ao lado da mulher de
camiseta Verde.
- A amiga de Branco está em algum lugar entre a
amiga que comprou trufas de Maracujá e a amiga que
comprou 5 trufas, nessa ordem.
- Quem comprou 4 trufas está exatamente à esquerda
de quem comprou trufas sabor Coco.
- Luiza está exatamente à esquerda da mulher de 34
anos.
- Em uma das pontas está a mulher de camiseta
Verde.
- A amiga que comprou 3 trufas está ao lado da amiga
de camiseta Vermelha.

- Quem vai compartilhar as trufas com o Filho está em
algum lugar entre quem vai compartilhar com o Amigo
e quem vai compartilhar com o Pai, nessa ordem.
- Em uma das pontas está a amiga que comprou 5
trufas.
- A mulher mais nova está exatamente à direita da
mulher de 34 anos.
- Pamela está ao lado da amiga que vai compartilhar
as trufas com o Filho.
- A mulher que comprou 3 trufas está em algum lugar
entre a Abigail e a mulher que comprou 4 trufas, nessa
ordem.
- A mulher de 30 anos está ao lado da mulher que
comprou 5 trufas.
- Pamela comprou 5 trufas.
- Na quinta posição está a amiga que comprou trufas
de Nozes.
- Quem vai compartilhar as trufas com o Irmão está ao
lado de quem está de Amarelo.
- A mulher de 36 anos está ao lado da mulher que
comprou trufas sabor Coco.
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