Bebês na Creche - Problema de Lógica
Cinco bebês estão lado a lado em seus respectivos berços. Siga as dicas e descubra qual a cor do
macacão, o nome, o peso, a altura, o signo e o nome da mãe de cada um dos bebês.
Macacão: amarelo, azul, branco, verde, vermelho

Altura: 58 cm, 60 cm, 62 cm, 64 cm, 66 cm

Nome: Cauê, Edgar, Ítalo, Leonardo, Rodrigo

Signo: Câncer, Capricórnio, Escorpião, Touro, Virgem

Peso: 6,3 Kg, 6,5 Kg, 6,7 Kg, 6,9 Kg, 7,1 Kg

Mãe: Angélica, Elisa, Letícia, Paloma, Renata
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- O bebê de macacão Verde está em algum lugar entre
o Rodrigo e o filho da Letícia, nessa ordem.

- O bebê do signo de Virgem está exatamente à direita
do filho da Paloma.

- Ítalo está ao lado do bebê de 60 cm.

- A criança de macacão Branco está em algum lugar à
esquerda da criança de macacão Azul.

- O bebê que nasceu em setembro está exatamente à
esquerda do bebê de 60 cm.
- O filho da Angélica está em uma das pontas.
- A criança de menor estatura está ao lado do filho da
Elisa.
- O bebê de 64 cm pesa 6,9 kg.
- O filho da Renata está exatamente à esquerda do
bebê de 62 cm.

- O filho da Letícia está exatamente à direita da criança
de Touro.
- O bebê de macacão Verde está em algum lugar entre
a criança de 66 cm e o filho de Elisa, nessa ordem.
- Leonardo é do signo de Câncer.
- Na terceira posição está o bebê de 6,9 Kg.
- Cauê está exatamente à direita do bebê de 58 cm.

- Na quinta posição está o bebê de Capricórnio.

- O bebê de macacão Amarelo está na terceira posição.

- A criança de macacão Vermelho está em algum lugar
à esquerda do bebê mais pesado.

- A criança de 6,9 Kg está exatamente à esquerda da
criança de 6,3 Kg.

- Leonardo pesa 6,7 Kg.

- O bebê de macacão Verde está em algum lugar à
direita do bebê de macacão Branco.
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