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MAIS

DESAFIOS

CEREBRAIS

Nome: Aline, Beatriz, Isabelle, Juliana, Patrícia

Mochila: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Matéria: Artes, Biologia, História, Matemática, Português

Animal: Cachorros, Cavalos, Gatos, Hamsters, Pássaros

Lugar: Florianópolis, Manaus, Recife, Rio de Janeiro,

Salvador

Suco: Abacaxi, Laranja, Limão, Maracujá, Morango

⇒ A menina que gosta de suco de Laranja está em um dos

cantos.

⇒ Quem gosta de suco de Maracujá está sentada em

algum lugar entre quem gosta de cavalos e quem gosta de

suco de Morango, nessa ordem.

⇒ A menina que gosta de suco de Limão está sentada ao

lado da que tem a mochila Vermelha.

⇒ A Isabelle está sentada ao lado de quem gosta de suco

de Laranja.

⇒ Quem gosta de Hamsters vai para o Rio de Janeiro.

⇒ A Aline está sentada exatamente à esquerda de quem

viajará para Manaus.

⇒ Quem vai para Florianópolis está sentada em algum

lugar à direita da Aline.

⇒ Quem vai viajará para o Recife está sentada em um dos

cantos.

⇒ A menina que gosta de Biologia vai viajar para o Rio de

Janeiro.

⇒ Ao lado de quem gosta de Gatos está sentada a menina

com a mochila Branca.

⇒ A menina que gosta de pássaros está sentada em uma

das pontas.

⇒ Quem gosta de Hamsters está sentada ao lado de quem

gosta de Cachorros.

⇒ Ao lado de quem tem a mochila Branca está a menina

que gosta de Pássaros.

⇒ Quem gosta de Cachorros está sentada na extrema

direita.

⇒ A menina que adora Matemática está sentada ao lado

de quem gosta de Cavalos.

⇒ Quem usa a mochila Verde adora estudar História.

⇒ A Aline adora estudar Português.

⇒ Quem gosta de Matemática está sentada exatamente à

esquerda de quem gosta de Hamsters.

⇒ A menina da mochila Vermelha está sentada

exatamente à esquerda de quem gosta de Biologia.

⇒ A menina da mochila Azul gosta de estudar Biologia.

⇒ A Aline está sentada em algum lugar entre quem vai

para o Recife e quem tem a mochila Verde, nessa ordem.

⇒ A Beatriz está sentada no meio.

⇒ A Patrícia está sentada na primeira cadeira.
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