Feira das Nações - Problema de Lógica
Está acontecendo uma Feira das Nações na escola com o objetivo de divulgar informações sobre a
cultura e a história dos países envolvidos. Numa mesma sala, estão cinco estandes lado a lado. Cada
um deles tem uma cor, representa um país, tem um aluno como representante do grupo e um
professor responsável. Cabe a você seguir as dicas para encontrar as características de cada
estande.
Estande: Amarelo, Azul, Branco, Verde, Vermelho

Idade: 7, 8, 9, 10, 11

Representante: Cássio, Gabriel, Helena, Laís, Sandro

Professor: Jucenir, Márcio, Marilena, Rosa, Rogério

Nação: Alemanha, Espanha, Itália, Japão, Portugal
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- O estande Amarelo está em algum lugar à esquerda
do estande do professor Jucenir.

- O grupo de Portugal está exatamente à esquerda do
grupo da Espanha.

- Cássio está no grupo do estande Amarelo.

- O estande Branco está ao lado do estande de
Portugal.

- O grupo do Sandro está na quinta posição.
- O grupo do Cássio está sob o comando do professor
Rogério.
- O estande Verde está em algum lugar à esquerda do
estande da professora Rosa.
- O representante de 10 anos está no grupo organizado
pelo professor Márcio.
- O estande da Alemanha está ao lado do estande do
representante de 9 anos.
- O grupo do representante mais novo está em algum
lugar à direita do estande Branco.
- O grupo do representante de 10 anos está
exatamente à direita do estande Vermelho.

- O grupo do representante de 9 anos está ao lado do
grupo comandado pelo professor Jucenir.
- O grupo do Japão está em algum lugar à esquerda do
grupo da Espanha.
- O estande Branco é comandado pela Rosa.
- O grupo do Sandro está exatamente à direita do
grupo do Cássio.
- O estande Amarelo está ao lado do grupo do Gabriel.
- O grupo da Helena está em uma das pontas.
- O estande do Japão está exatamente à direita do
estande da Itália.

- Na terceira posição está o estande do representante
de 8 anos.
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