Amantes das Aves - Problema de Lógica
Cinco meninas estão lado a lado conversando sobre suas aves favoritas. Cada uma delas está
comendo uma fruta enquanto conversam. Qual é a ave favorita da menina que está comendo
abacaxi?
Camiseta: azul, amarela, branca, laranja, verde

Pássaro: águia, cisne, falcão, pato, pelicano

Nome: Andrea, Carolina, Gabriela, Laura, Paula

Fruta: abacaxi, banana, maçã, pera, uva

Idade: 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos

Mês: fevereiro, abril, junho, agosto, outubro
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- Na terceira posição está a menina que está comendo
uma Pera.
- A garota que nasceu no segundo mês do ano gosta
de Cisnes.
- Andrea está ao lado da menina de camiseta Amarela.

- A garota que está comendo uma Pera gosta de Patos.
- Na terceira posição está a menina que nasceu no dia
das Crianças.
- A menina de Verde tem como ave favorita o Pelicano.

- O Falcão é a ave favorita da Carolina.

- A garota que nasceu em Junho está exatamente à
esquerda da menina que gosta de Pelicanos.

- A menina de 11 anos está em algum lugar entre as
meninas de 9 e 8 anos, nessa ordem.

- Em uma das pontas está a menina de camiseta
Branca.

- Paula está comendo uma Maçã.

- A garota cuja ave favorita é a Águia está em algum
lugar entre a menina de 9 anos e a menina que gosta
de Cisnes, nessa ordem.

- A garota mais velha está ao lado da garota de
camiseta Laranja.
- Andrea está comendo Uva.
- Na segunda posição está a menina de 12 anos.
- A menina que nasceu em Abril está ao lado da
menina de 10 anos.
- Em uma das pontas está a menina que está comendo
Uva.

- A menina de Laranja está em uma das pontas.
- A menina de 9 anos está ao lado da menina que
adora Águias.
- Paula está em algum lugar à direita da garota de
camiseta Verde.
- Laura está comendo uma Banana.
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