
Cinco amigos irão dormir juntos na mesma casa. Eles estão de pijama decidindo qual será a próxima brincadeira. Use as

dicas para descobrir qual brincadeira cada um deseja que seja a próxima.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

rachacuca.com.br/x/problemas-de-logica

MAIS

DESAFIOS

CEREBRAIS

Pijama: amarelo, azul, branco, verde, vermelho

Nome: Benjamim, Enzo, Guilherme, Lucas, Miguel

Pelúcia: cachorro, girafa, leão, macaco, urso

Aniversário: março, maio, julho, setembro, novembro

Brincadeira: adoleta, cabaninha, detetive, mímica, pega-

pega

Gelatina: abacaxi, cereja, framboesa, limão, morango

⇒ O menino que nasceu no dia do trabalho está

exatamente à esquerda do menino que gosta de gelatina

de Framboesa.

⇒ O garoto que quer brincar de Mímica está em algum

lugar à direita do garoto de pijama Vermelho.

⇒ Em uma das pontas está o garoto que tem um Urso de

pelúcia.

⇒ Guilherme está em algum lugar à direita do menino de

pijama Amarelo.

⇒ O garoto que gosta de gelatina de Abacaxi está em

algum lugar entre o garoto de pijama Verde e o garoto que

gosta de gelatina de Limão, nessa ordem.

⇒ O menino que nasceu em Setembro está ao lado do

menino que quer brincar de Detetive.

⇒ O menino de pijama Vermelho está em algum lugar à

esquerda do menino que tem uma Girafa de pelúcia.

⇒ O garoto que gosta de gelatina de Abacaxi está ao lado

do garoto que tem um Leão de pelúcia.

⇒ Quem quer brincar de Mímica está em algum lugar

entre quem está de pijama Verde e quem deseja brincar de

Pega-pega, nessa ordem.

⇒ O menino que gosta de gelatina de Abacaxi está

exatamente à direita do menino que quer brincar de

Detetive.

⇒ O garoto que nasceu em Julho gosta de gelatina de

Framboesa.

⇒ O garoto que gosta de gelatina de Cereja está ao lado do

garoto que deseja brincar de Adoleta.

⇒ Quem tem um Macaco de pelúcia está em algum lugar

entre quem está de pijama Verde e quem tem um Leão de

pelúcia, nessa ordem.

⇒ O garoto de pijama Vermelho está em algum lugar à

esquerda do menino que faz aniversário em Novembro.

⇒ Quem nasceu em Março está exatamente à direita de

quem nasceu em Setembro.

⇒ O menino de pijama Branco está ao lado do menino que

nasceu no sétimo mês.

⇒ Benjamim está em algum lugar entre o menino de

pijama Verde e o Lucas, nessa ordem.

⇒ Na quinta posição está o garoto que gosta de gelatina de

Framboesa.

⇒ O menino que deseja brincar de Adoleta está ao lado do

menino de pijama Branco.

⇒ Em uma das pontas está o garoto que gosta de gelatina

de Morango.

⇒ Enzo está em algum lugar à direita do menino de

pijama Branco.

⇒ O menino de pijama Vermelho está em algum lugar

entre o menino que tem um Cachorro de pelúcia e o

menino de pijama Amarelo, nessa ordem.

Crianças de Pijamas
Problema de Lógica
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