Visita ao Aquário - Problema de Lógica
Cinco amigas estão lado a lado na fila para entrar num aquário. Cada uma delas deseja ver um
animal diferente. Use a lógica para descobrir as características das meninas e qual animal que cada
uma delas deseja ver.
Mochila: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Signo: Áries, Câncer, Escorpião, Peixes, Virgem

Nome: Cristina, Gisele, Milene, Regina, Sabrina

Animal: arraia, lobo-marinho, peixe-boi, piranha,
tubarão

Sobrenome: Andrade, Dias, Lima, Santos, Rocha
Suco: caju, laranja, maçã, maracujá, uva
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- A menina da mochila Branca tem sobrenome
Andrade.

- Na segunda posição está a menina que nasceu em
outubro.

- A garota da mochila Amarela está em algum lugar
entre a da mochila Verde e a Sabrina, nessa ordem.

- A garota do sobrenome Santos deseja ver o Peixeboi.

- A menina de Câncer está exatamente à direita da que
quer ver o Peixe-boi.

- Em uma das pontas está a menina do signo de
Peixes.

- Milene e Sabrina estão lado a lado.

- A garota do signo de Câncer tem o sobrenome Dias.

- A garota que quer ver a Piranha está em uma das
pontas.

- A menina da mochila Azul está em algum lugar à
esquerda da que gosta de suco de Maracujá.

- Milene é do signo de Virgem.

- A menina que gosta de suco de Maçã está ao lado da
que quer ver o Lobo-marinho.

- A garota do signo de Áries está ao lado da que quer
ver o Peixe-boi.
- Sabrina está em uma das pontas.
- Na terceira posição está a menina que gosta de suco
de Maçã.
- A menina da mochila Amarela está em algum lugar
entre a Regina e a garota de sobrenome Andrade,
nessa ordem.
- A garota que quer ver o Tubarão está exatamente à
direita da garota da mochila Amarela.

- A garota da mochila Amarela está em algum lugar
entre a do signo de Peixes e a Cristina, nessa ordem.
- A menina que gosta de suco de Caju está em uma
das pontas.
- Gisele é a dona da mochila Amarela.
- Regina está em uma das pontas.
- A garota que quer ver o Tubarão está em algum lugar
entre a que gosta de suco de Uva e a quer ver a
Arraia, nessa ordem.

- A menina de sobrenome Lima está ao lado da garota
que gosta de suco de Uva.
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