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MAIS

JOGOS

CEREBRAIS

Estojo: amarelo, azul, branco, verde, vermelho

Nome: Cauã, Enzo, Luan, Otávio, Yago

Desenho: carro, castelo, dinossauro, dragão, foguete

Aniversário: janeiro, março, maio, julho, setembro

Animal: cachorro, gato, pássaro, peixe, tartaruga

Suco: abacaxi, limão, maçã, maracujá, uva

⇒ Luan está em algum lugar entre quem está

desenhando um Carro e o Cauã, nessa ordem.

⇒ Na quinta posição está o aluno que faz aniversário em

Março.

⇒ O menino do estojo Azul está desenhando um Dragão.

⇒ Yago está na quarta posição.

⇒ Em uma das pontas está o aluno que tem um estojo

Branco.

⇒ Quem tem um Gato de animal de estimação está em

algum lugar entre o Enzo e quem tem uma Tartaruga,

nessa ordem.

⇒ O aluno que gosta de suco de Uva está em uma das

pontas.

⇒ Quem gosta de suco de Maçã está exatamente à

esquerda de quem gosta de suco de Uva.

⇒ O menino que está desenhando um Dinossauro está

em algum lugar entre o menino que nasceu em Setembro

e o menino que está desenhando um Castelo, nessa

ordem.

⇒ Enzo está em uma das pontas.

⇒ Quem está desenhando um Castelo está em algum

lugar entre quem nasceu na primavera e quem nasceu no

Julho, nessa ordem.

⇒ O dono do estojo Amarelo está exatamente a direita do

aluno que nasceu no primeiro mês do ano.

⇒ O aluno que tem um Pássaro está desenhando um

Castelo.

⇒ Otávio está em uma das pontas.

⇒ O animal de estimação do Enzo é um Cachorro.

⇒ Na segunda posição está o menino que tem o estojo

Vermelho.

⇒ Quem gosta de suco de Abacaxi está em algum lugar

entre quem gosta de suco de Limão e quem gosta de suco

de Maracujá, nessa ordem.

⇒ O menino que nasceu em Julho está desenhando um

Foguete.

⇒ Em uma das pontas está o aluno do estojo Azul.

⇒ Quem tem um Gato nasceu em Julho.

⇒ O aluno que nasceu em Maio está em algum lugar entre

o menino que está desenhando um Carro e o menino que

nasceu em Janeiro, nessa ordem.
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