Laboratório de Informática - Problema de Lógica
Observe atentamente as dicas e use a lógica para descobrir qual jogo do Racha Cuca cada um dos
meninos está jogando no laboratório de informática da escola. Os garotos estão lado a lado e gostam
de sucos e matérias diferentes. Além disso, cada um tem uma mochila de uma cor e nasceu num
determinado mês.
Mochila: amarela, azul, branca, verde, vermelha
Nome: Denis, João, Lenin, Otávio, Will
Mês: agosto, dezembro, janeiro, maio, setembro

Matéria: biologia, geografia, história, matemática,
português
Suco: laranja, limão, maracujá, morango, uva

Jogo: 3 ou Mais, Caça Palavras, Cubo Vermelho, Jogo
da Forca, Prob. de Lógica

Menino #1

Menino #2

Menino #3

Menino #4

Menino #5

Mochila
Nome
Mês
Jogo
Matéria
Suco

- Quem nasceu em Setembro está ao lado de quem
gosta de suco de Laranja.

- O garoto que gosta de Biologia gosta de suco de
Morango.

- João gosta de história.

- O menino que nasceu em Janeiro está ao lado de
quem nasceu em Setembro.

- O garoto da mochila Azul está em algum lugar à
esquerda de quem nasceu em Maio.
- Will está ao lado do menino que gosta de Problemas
de Lógica.
- O garoto da mochila Branca está exatamente à
esquerda de Will.
- Na terceira posição está quem gosta de suco de
Morango.

- Quem gosta de suco de Uva está exatamente à
esquerda de quem gosta de Português.
- O menino que gosta de Matemática nasceu em
Dezembro.
- Quem curte Problemas de Lógica está ao lado do
menino da mochila Amarela.
- O dono da mochila Azul nasceu em Janeiro.

- Quem gosta de suco de Uva gosta de Problemas de
Lógica.

- O garoto que nasceu em Setembro está ao lado de
quem gosta de jogar Cubo Vermelho.

- O garoto que gosta do Jogo da Forca está ao lado do
que gosta do 3 ou Mais.

- Na primeira posição está quem gosta de suco de
Limão.

- O menino que gosta de suco de Uva está em algum
lugar à direita do garoto da mochila Azul.

- Quem gosta de Matemática gosta também de suco de
Maracujá.

- Em uma das pontas está o menino que adora jogar
Cubo Vermelho.

- Lenin está na quinta posição.

- Quem gosta do Jogo da Forca está ao lado do dono
da mochila Vermelha.

- Otávio está em uma das pontas.
- Na terceira posição está o menino que gosta do Jogo
da Forca.

jogue mais problemas de lógica em rachacuca.com.br/problemas-de-logica

