
Cinco mulheres estão em uma �la para entrar em um ônibus e viajar. Use a lógica para descobrir quais parentes cada

uma delas irá visitar.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

JOGOS

INTELIGENTES

Mochila: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Ana, Cintia, Isabela, Rafaela, Sabrina

Visitar: avós, irmãos, pais, sobrinhos, tios

Poltrona: 4, 11, 28, 34, 42

Música: MPB, pop, rock, samba, sertanejo

Suco: abacaxi, laranja, limão, maçã, uva

⇒ Cintia está exatamente à direita da passageira que está

bebendo suco de Limão.

⇒ A mulher de mochila Verde está em algum lugar entre

a mulher que vai visitar os Pais e a passageira que sentará

na poltrona 42, nessa ordem.

⇒ A passageira que está ouvindo Sertanejo está ao lado da

passageira que está bebendo suco de Limão.

⇒ A mulher de mochila Azul está em algum lugar à

esquerda da mulher que vai visitar os Irmãos.

⇒ Isabela está em uma das pontas.

⇒ A passageira de mochila Verde está exatamente à

direita da passageira de mochila Amarela.

⇒ Rafaela está ao lado da mulher que sentará na poltrona

11.

⇒ A mulher que está escutando Samba está em algum

lugar entre a mulher que está bebendo suco de Maçã e a

mulher que está escutando Rock, nessa ordem.

⇒ Na segunda posição está a mulher que está escutando

MPB.

⇒ A mulher que sentará na poltrona 4 está ao lado da

passageira que está ouvindo Rock.

⇒ Sabrina está exatamente à direita da passageira que

visitará os Tios.

⇒ A mulher que sentará na poltrona 28 está exatamente à

esquerda da mulher que sentará na poltrona 34.

⇒ A mulher que está bebendo suco de Maçã está em

algum lugar entre a mulher que está escutando MPB e a

mulher que visitará os Sobrinhos, nessa ordem.

⇒ A dona da mochila Verde está em algum lugar à

esquerda da passageira que está bebendo suco de Uva.

⇒ Em uma das pontas está a mulher que está bebendo

suco de Abacaxi.

⇒ A passageira que vai visitar os Tios está exatamente à

direita da passageira que está ouvindo Pop.

⇒ A mulher de mochila Branca está em algum lugar

entre a Ana e a mulher de mochila Azul, nessa ordem.

⇒ A mulher que sentará na poltrona 34 está ao lado da

mulher que está ouvindo Sertanejo.

⇒ A passageira de mochila Branca está em algum lugar à

esquerda da passageira que sentará na poltrona 11.
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