
Cinco meninos estão passeando de bicicleta no parque. Descubra qual deles tem um gato como animal de estimação.
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MAIS

DESAFIOS

INTELIGENTES

Bicicleta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Bernardo, Guilherme, Lucas, Miguel, Pedro

Signo: capricórnio, escorpião, gêmeos, leão, touro

Idade: 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos

Animal: cachorro, gato, pássaro, peixe, tartaruga

Suco: acerola, laranja, limão, maracujá, uva

⇒ Lucas está em algum lugar à direita do menino da

bicicleta Verde.

⇒ Pedro tem um Peixe como animal de estimação.

⇒ Na primeira posição está o garoto que tem um Pássaro

como animal de estimação.

⇒ O dono da bicicleta Branca está em algum lugar entre o

menino de 9 anos e o dono da bicicleta Vermelha, nessa

ordem.

⇒ O menino da bicicleta Branca está em algum lugar à

esquerda do menino que gosta de suco de Limão.

⇒ Na segunda posição está o menino de 10 anos.

⇒ Lucas está ao lado do garoto da bicicleta Azul.

⇒ O menino mais velho tem um Cachorro.

⇒ Miguel é do signo de Leão.

⇒ Na quinta posição está o garoto que gosta de suco de

Acerola.

⇒ O menino mais novo está em algum lugar entre o

menino que tem um Pássaro e o menino de 8 anos, nessa

ordem.

⇒ Na quinta posição está o garoto que tem uma Tartaruga

como animal de estimação.

⇒ Em uma das pontas está o dono da bicicleta Amarela.

⇒ O menino de 11 anos está ao lado do menino que gosta

de suco de Limão.

⇒ Na segunda posição está o garoto que gosta de suco de

Maracujá.

⇒ O dono da bicicleta Verde tem um Pássaro como animal

de estimação.

⇒ O garoto que gosta de suco de Uva está ao lado do

garoto do signo de Gêmeos.

⇒ Em uma das pontas está o menino de Capricórnio.

⇒ Guilherme tem 10 anos.

⇒ Pedro está em algum lugar à direita do menino da

bicicleta Branca.

⇒ O garoto do signo de Touro está exatamente à esquerda

do garoto que gosta de suco de Uva.

⇒ O dono da bicicleta Branca está em algum lugar entre o

menino de Escorpião e o dono da bicicleta Azul, nessa

ordem.
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