
Cinco mulheres estão visitando um museu. Descubra qual é o pintor favorito de cada uma delas.
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MAIS

JOGOS

CEREBRAIS

Bolsa: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Adriana, Cecília, Iara, Poliana, Sabrina

Idade: 20 anos, 28 anos, 33 anos, 45 anos, 56 anos

Pintor: brasileiro, espanhol, francês, holandês, italiano

Chegada: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00

Transporte: bicicleta, carro, metrô, ônibus, trem

⇒ Sabrina está em algum lugar entre a dona da bolsa
Amarela e a visitante que gosta do pintor Francês, nessa
ordem.

⇒ Na primeira posição está quem foi de Trem.

⇒ A visitante mais velha está em algum lugar à direita da
visitante da bolsa Azul.

⇒ A mulher que chegou às 10:00 está ao lado da visitante
que gosta do pintor Brasileiro.

⇒ A visitante de 28 anos está em algum lugar entre a
dona da bolsa Branca e a mulher mais nova, nessa ordem.

⇒ A dona da bolsa Azul está em algum lugar à esquerda
de quem chegou às 10:30.

⇒ Quem foi de Metrô está ao lado de quem gosta do pintor
Brasileiro.

⇒ Adriana está ao lado de quem foi de Bicicleta.

⇒ Cecília está em uma das pontas.

⇒ A visitante que gosta do pintor Brasileiro está em
algum lugar entre a mulher de 45 anos e a mulher que
gosta do pintor Italiano, nessa ordem.

⇒ A mulher de 33 anos está ao lado da mulher que foi de
Ônibus para a exposição.

⇒ A visitante da bolsa Verde gosta do pintor Francês.

⇒ Quem foi de Carro está ao lado de quem chegou às
10:00.

⇒ Poliana está em algum lugar à direita da mulher de
bolsa Azul.

⇒ Quem foi de Bicicleta está em algum lugar entre quem
foi de Metrô e quem foi de Ônibus, nessa ordem.

⇒ A visitante que chegou mais cedo está ao lado da
visitante de bolsa Vermelha.

⇒ Iara está ao lado da mulher de bolsa Azul.

⇒ A visitante que foi de Bicicleta está exatamente à
esquerda da visitante de bolsa Verde.

⇒ A visitante que gosta do pintor Francês está ao lado de
Sabrina.

⇒ Quem gosta do pintor Espanhol está ao lado de quem
chegou às 9:00.

⇒ A dona da bolsa Vermelha gosta do pintor Italiano.

⇒ Quem chegou às 9:30 está entre quem foi de Trem e
quem chegou às 9:00, nessa ordem.

⇒ A visitante de bolsa Branca está ao lado da visitante
que foi de Metrô.
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