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MAIS

DESAFIOS

INTELIGENTES

Bicicleta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Amanda, Carolina, Flávia, Gabriela, Patrícia

Signo: Aquário, Áries, Câncer, Escorpião, Libra

Matéria: biologia, geogra�a, história, matemática,
português

Suco: banana, laranja, maracujá, morango, uva

Animal: borboletas, cachorros, gatos, pássaros, tartarugas

⇒ Amanda está ao lado da menina que gosta de História.

⇒ Gabriela gosta de suco de Morango.

⇒ Quem gosta de Pássaros está ao lado de quem gosta de
suco de Banana.

⇒ A menina da bicicleta Azul está exatamente à esquerda
da quem gosta de Matemática.

⇒ A garota que gosta de Matemática também gosta de
Cachorros.

⇒ A menina que gosta de Biologia está exatamente à
direita da que gosta de suco de Morango.

⇒ Na segunda posição está a menina que gosta de
História.

⇒ A garota que nasceu em Junho gosta de História.

⇒ A menina da bicicleta Branca está em algum lugar à
esquerda da que curte Tartarugas.

⇒ Quem gosta de Geogra�a está exatamente à esquerda
de quem está na bicicleta Branca.

⇒ A menina que gosta de suco de Uva está ao lado da que
está na bicicleta Amarela.

⇒ Na terceira posição está a menina do signo de Áries.

⇒ A menina da bicicleta Branca está em algum lugar
entre a que gosta de Gatos e a que está na bicicleta
Vermelha, nessa ordem.

⇒ Na quinta posição está a garota que nasceu em
Setembro.

⇒ Flávia está exatamente à esquerda da menina do signo
de Câncer.

⇒ Patrícia gosta de suco de Maracujá.

⇒ Quem gosta de suco de Banana está exatamente à
direita da Gabriela.

⇒ A menina que gosta de Tartarugas está ao lado da
menina do signo de Escorpião.

⇒ Patrícia está exatamente à direita da garota de Áries.

⇒ A menina da bicicleta Amarela está em algum lugar à
esquerda da que gosta de Borboletas.

⇒ A garota da bicicleta Branca está em algum lugar entre
a que gosta de Gatos e a Amanda, nessa ordem.

⇒ Gabriela está exatamente à direita da garota que gosta
de suco de Laranja.
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