Amigas na Piscina - Problema de Lógica
Quatro amigas combinaram de aproveitar o dia de Sol na piscina. Elas estão lado a lado, prontas
para mergulharem. Cada uma está com um maiô de uma cor e está usando um protetor solar de
determinado fator de proteção (FPS). Cabe a você seguir as dicas para encontrar os gostos e as
características delas.
Maiô: amarelo, azul, branco, verde

Suco: laranja, limão, maracujá, morango

Nome: Ana, Bruna, Raquel, Vivian

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

Idade: 8, 9, 10, 11

Animal: cachorros, gatos, pássaros, peixes
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- Na terceira posição está a menina que gosta de
Cachorros.

- A menina que gosta de limonada está ao lado da que
gosta de suco de Maracujá.

- Quem gosta de Peixes está em uma das pontas.

- Quem gosta de suco de Laranja está em uma das
pontas.

- A garota que gosta de Gatos está na primeira
posição.
- Ana usa protetor solar de FPS 50.
- Na segunda posição está a menina que usa filtro
solar com FPS 55.
- A garota mais nova está ao lado da que usa protetor
solar de menor FPS.
- Quem gosta de suco de Morango está na quarta
posição.
- A menina que gosta de suco de Maracujá está ao lado
da que gosta de Pássaros.

- A menina de maiô Azul está em algum lugar à
esquerda da menina de 9 anos.
- A garota de 8 anos está na quarta posição.
- A garota de 11 anos está em uma das pontas.
- Vivian gosta de Pássaros.
- Raquel está na primeira posição.
- A menina de maiô Verde está na quarta posição.
- A menina de maiô Branco está em uma das pontas.
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