
Cinco meninas aguardam lado a lado para recitar um poema no recital. Siga as dicas para descobrir as característica

delas.
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MAIS

JOGOS

CEREBRAIS

Vestido: amarelo, azul, branco, verde, vermelho

Nome: Giovanna, Janaina, Luana, Márcia, Simone

Poeta: Drummond, Guimarães Rosa, Olavo Bilac, Mário de

Andrade, Vinícius de Moraes

Idade: 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos

Animal: cachorros, cavalos, gatos, pássaros, tartarugas

Suco: laranja, limão, manga, maracujá, uva

⇒ Quem gosta de suco de Maracujá está em uma das

pontas.

⇒ A menina do vestido Amarelo está em algum lugar à

esquerda da menina que gosta de Pássaros.

⇒ A garota mais nova está exatamente à esquerda de

quem vai recitar um poema do Drummond.

⇒ Na primeira posição está a menina que recitará um

poema do Guimarães Rosa.

⇒ A menina do vestido Verde tem 9 anos.

⇒ A menina que gosta de suco de Laranja está

exatamente à esquerda de quem recitará um poema do

Drummond.

⇒ Márcia está em algum lugar à direita da garota do

vestido Branco.

⇒ A garota que gosta de Gatos está na quarta posição.

⇒ A menina de Amarelo está em algum lugar entre a que

gosta de Cavalos e a Giovanna, nessa ordem.

⇒ A menina que gosta de suco de Uva está exatamente à

esquerda da menina do vestido Azul.

⇒ A garota do vestido Verde está em algum lugar à

esquerda da Simone.

⇒ A menina de Amarelo está ao lado da menina que gosta

de Tartarugas.

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

Limão.

⇒ A garota do vestido Amarelo está em algum lugar à

esquerda da que gosta de suco de Uva.

⇒ A menina mais velha está em uma das pontas.

⇒ As meninas que gostam de suco de Limão e Manga

estão lado a lado.

⇒ A garota de 11 anos está exatamente à direita da

menina de Verde.

⇒ A menina do vestido Vermelho está em algum lugar à

esquerda de quem vai recitar um poema do Vinícius de

Moraes.

⇒ A menina que gosta de Gatos está ao lado da menina de

8 anos.

⇒ A garota que recitará um poema do Olavo Bilac está em

algum lugar à direita da menina de Amarelo.

⇒ Giovanna está em algum lugar entre quem recitará um

poema de Guimarães Rosa e a Janaina, nessa ordem.

⇒ A garota de 9 anos está em algum lugar entre a garota

de 10 anos e a de 11 anos, nessa ordem.
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