
Cinco amigas foram convidadas para uma festa de aniversário. Siga as dicas para encontrar as características e os

gostos delas.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

DESAFIOS

INTELIGENTES

Vestido: amarelo, azul, branco, verde, vermelho

Nome: Andrea, Bárbara, Cristiane, Mônica, Rafaela

Presente: bolsa, DVD , livro, sandália, vestido

Idade: 13, 14, 15, 16, 17

Suco: abacaxi, laranja, limão, maracujá, morango

Animal: cachorros, cavalos, gatos, gol�nhos, pássaros

⇒ A menina que gosta de Gol�nhos está em uma das

pontas.

⇒ A garota que gosta de suco de Maracujá gosta de

Cachorros.

⇒ A menina de 13 anos está ao lado da que gosta de Gatos.

⇒ A menina de 14 anos gosta de Cavalos.

⇒ Na quinta posição está a garota que gosta de suco de

Abacaxi.

⇒ A garota que gosta de limonada gosta de Gatos.

⇒ Quem gosta de Cachorros está ao lado de quem gosta de

suco de Abacaxi.

⇒ Rafaela está exatamente à direita de quem gosta de

suco de Morango.

⇒ A garota de Azul está ao lado da que gosta de Gatos.

⇒ A menina de 16 anos está em uma das pontas.

⇒ A menina de Azul está em algum lugar à esquerda da

menina mais velha.

⇒ A garota de 15 anos está ao lado da que gosta de suco de

Limão.

⇒ A garota de 17 anos está exatamente à esquerda da

garota mais nova.

⇒ Quem gosta de Cavalos está ao lado da Rafaela.

⇒ Na quinta posição está a menina que trouxe um Vestido

como presente.

⇒ A garota de Branco trouxe um Livro.

⇒ Quem trouxe um DVD está exatamente à direita da

menina de Branco.

⇒ Bárbara está ao lado da garota que vai dar uma Sandália

de presente.

⇒ Andrea está em uma das pontas.

⇒ Na terceira posição está a Mônica.

⇒ A garota de Amarelo está ao lado da que gosta de Gatos.

⇒ Cristiane está exatamente à direita da Mônica.

⇒ A menina de Vermelho está em algum lugar à

esquerda da Andrea.
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