
Cinco amigas foram passear no Mercado Municipal. Elas foram comprar produtos diferentes e experimentar frutas

exóticas distintas.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

JOGOS

CEREBRAIS

Camisa: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Ana, Cláudia, Fernanda, Hélen, Larissa

Experimentou: granadilho, jambo rosa, moranga,

nêspera, pitaya amarela

Comprou: carnes, especiarias, peixes, queijos, vinhos

Gastou: R$ 80, R$ 100, R$ 150, R$ 180, R$ 210

Veio com: �lho, irmã, mãe, marido, namorado

⇒ A Hélen veio acompanhada pelo namorado.

⇒ Quem veio comprar especiarias está exatamente à

esquerda da mulher que veio com a irmã.

⇒ Quem veio com o marido está ao lado da primeira

mulher.

⇒ Quem veio com o �lho está em uma das pontas.

⇒ Quem está usando a camisa verde está exatamente à

esquerda de quem gastou R$ 100.

⇒ A pessoa que gastou R$ 180 veio de blusa branca.

⇒ Na quarta posição está a mulher que gastou R$ 150.

⇒ A pessoa que gastou menos está na segunda posição.

⇒ Ana foi ao mercado com a intenção de comprar queijos.

⇒ Quem foi comprar peixes está em algum lugar à direita

de quem veio com blusa branca.

⇒ A mulher que veio acompanhada pela mãe está de

blusa verde.

⇒ Quem foi comprar carnes está na primeira posição.

⇒ A moça de blusa verde está em algum lugar à esquerda

de quem foi experimentar Nêspera.

⇒ A mulher que foi comprar vinhos aproveitou para

experimentar Pitaya Amarela.

⇒ A moça da segunda posição foi experimentar Moranga.

⇒ Quem experimentou Granadilho foi ao mercado para

comprar queijos.

⇒ A mulher que veio com o marido está exatamente à

esquerda de que experimentou Pitaya Amarela.

⇒ A moça que experimentou Pitaya Amarela chama-se

Fernanda.

⇒ A Cláudia está exatamente à esquerda de quem

experimentou Moranga.

⇒ A moça de camisa azul está na segunda posição.

⇒ Na primeira posição está a mulher usando camisa

amarela.

Visita ao Mercado Municipal
Problema de Lógica
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