
Cinco meninos estão escovando os dentes depois do recreio da escola. Descubra a cor da escova, o sabor da pasta de
dente e outras informações sobre eles.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

QUEBRA

CUCAS

Escova: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Éverton, Fábio, Ivan, Robson, Silvio

Pasta: cereja, hortelã, menta, morango, tutti-frutti

Lanche: banana, bolacha, maçã, salgadinho, sanduíche

Matéria: artes, biologia, história, matemática, português

Dentista: Dra. Ana, Dra. Elisa, Dra. Kátia, Dra. Márcia, Dra.
Vera

⇒ Ivan comeu um Sanduíche no recreio.

⇒ Em uma das pontas está o menino que comeu uma
Maçã no intervalo.

⇒ O menino que gosta de História está exatamente à
direita de quem usa a pasta de Morango.

⇒ O garoto que gosta de Matemática é paciente da Dra.
Vera.

⇒ O menino da escova Verde faz tratamento com a Dra.
Elisa.

⇒ Na terceira posição está o garoto que gosta de
Português.

⇒ Quem comeu Salgadinho está ao lado de quem usa a
escova de dentes Verde.

⇒ O garoto da escova Branca está ao lado do menino que
comeu Salgadinho no recreio.

⇒ Na terceira posição está quem usa a pasta de Hortelã.

⇒ O paciente da Dra. Kátia está em uma das pontas.

⇒ Éverton gosta de Português.

⇒ Na segunda posição está quem tem a escova Amarela.

⇒ O menino da escova Azul está em algum lugar à
esquerda de quem comeu Bolacha no intervalo.

⇒ Fábio está exatamente à direita de quem comeu uma
Maça no recreio.

⇒ Quem gosta de Biologia está ao lado de quem usa o
creme dental sabor Cereja.

⇒ Na primeira posição está o menino que é paciente da
Dra. Ana.

⇒ Robson está ao lado de quem usa a pasta de dente de
Morango.

⇒ O garoto que faz tratamento com a Dra. Elisa está na
terceira posição.

⇒ O menino que gosta de Artes está ao lado do menino
que comeu uma Banana no recreio.

⇒ O garoto da escova dental Azul está na quarta posição.

⇒ Quem gosta de História usa o creme dental de Tutti-
frutti.

⇒ Na quarta posição está o paciente da Dra. Vera.

⇒ O menino que gosta de História está em uma das
pontas.

Escovando os Dentes
Problema de Lógica
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