Amigas na Piscina - II - Problema de Lógica
Cinco amigas estão se divertindo dentro da piscina e aproveitando um lindo dia de sol. Cada uma
tem uma idade, usa um maiô colorido e um protetor solar. Siga as dicas para descobrir essas e
outras características das meninas.
Maiô: amarelo, azul, branco, verde, vermelho

Suco: laranja, limão, maçã, maracujá, uva

Nome: Amanda, Flávia, Larissa, Priscila, Verônica

Protetor: FPS 40, FPS 45, FPS 50, FPS 55, FPS 60

Idade: 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos

Animal: cachorros, coelhos, gatos, pássaros, peixes
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- A garota que gosta de Pássaros está na quinta
posição.

- A menina no maiô Azul está em algum lugar à
esquerda de quem usa protetor com FPS 45.

- Amanda usa o protetor solar de maior fator de
proteção.

- Flávia gosta de Coelhos.

- Larissa está ao lado da menina mais nova.
- A garota de 7 anos está exatamente à esquerda da
que está de maiô Branco.
- A garota de 10 anos está em algum lugar à direita da
menina do maiô Azul.
- Na quarta posição está a menina que gosta de
Coelhos.
- A garota de 9 anos está exatamente à direita da que
gosta de Peixes.
- Quem gosta de Cachorros está na terceira posição.
- A menina de maiô Branco está em uma das pontas.
- A menina de 10 anos gosta de suco de Limão.
- Quem gosta de Peixes está ao lado de quem usa o
protetor com FPS 60.

- A menina de maiô Vermelho está em algum lugar a
esquerda da que usa filtro solar com FPS 55.
- A menina mais nova gosta de suco de Maracujá.
- Flávia está ao lado da garota de maiô Azul.
- A menina do protetor com FPS 50 gosta de Gatos.
- A garota do maiô Vermelho está ao lado da que gosta
de Pássaros.
- Quem gosta de suco de Laranja usa protetor com FPS
40.
- Na primeira posição está a menina que gosta de suco
de Maçã.
- A garota que usa protetor FPS 55 está exatamente à
direita da que gosta de suco de Maracujá.
- A menina do maiô Verde usa protetor com FPS 40.
- A garota de 8 anos está na segunda posição.

- Verônica está na segunda posição.
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