
Cinco menenias acabaram de sair para o recreio na escola delas. Descubra qual é o lanche de cada um delas.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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Lancheira: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Bárbara, Carol, Gabriela, Ivone, Natália

Lanche: biscoito, bolo, fruta, salgadinho, sanduíche

Suco: abacaxi, laranja, limão, maçã, uva

Matéria: artes, ed. física, inglês, matemática, português

Animal: cachorro, gato, pássaro, peixe, tartaruga

⇒ A menina que gosta de Ed. Física está em algum lugar

entre quem comerá Biscoito e quem gosta de Português,

nessa ordem.

⇒ A menina da lancheira Azul levou suco de Laranja para

o recreio.

⇒ Na segunda posição está quem levou suco de Abacaxi.

⇒ O animal de estimação da Natália é uma Tartaruga.

⇒ A garota que tem um Gato está exatamente à esquerda

da garota da lancheira Vermelha.

⇒ A menina da lancheira Branca está em algum lugar

entre a Gabriela e a menina que levou suco de Laranja,

nessa ordem.

⇒ Ivone está ao lado da garota de que gosta de Inglês.

⇒ Bárbara está em algum lugar à direita da menina da

lancheira Vermelha.

⇒ Quem gosta de Português está exatamente à esquerda

de quem levou suco de Uva.

⇒ A dona da lancheira Branca está em algum lugar entre

a Gabriela e a dona da lancheira Verde, nessa ordem.

⇒ Na terceira posição está a menina que levou

Salgadinho para o recreio.

⇒ A menina que tem um Peixe como animal de estimação

gosta de Matemática.

⇒ Na quarta posição está a menina que gosta de Inglês.

⇒ A garota que levou suco de Limão está exatamente à

esquerda de quem levou Fruta para comer no recreio.

⇒ Quem vai beber suco de Limão está em algum lugar

entre a Gabriela e quem vai comer uma Fruta, nessa

ordem.

⇒ A dona da lancheira Vermelha está na terceira posição.

⇒ A menina que gosta de Inglês está exatamente à

esquerda da menina que tem um Peixe.

⇒ Ivone está em algum lugar à direita da menina da

lancheira Branca.

⇒ A garota que vai comer um Sanduíche está na quinta

posição.

⇒ Quem tem a lancheira Branca está em algum lugar

entre quem vai comer Biscoito e quem tem um Cachorro,

nessa ordem.

⇒ A menina que tem uma Tartaruga está ao lado da

menina que gosta de Português.
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