
Cinco meninas, que adoram civilizações antigas, estão conversando. Siga as dicas para descobrir qual delas gosta da

civilização Asteca.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

QUEBRA

CUCAS

Camiseta: azul, branca, preta, verde, vermelha

Nome: Helena, Julia, Liliane, Marta, Roberta

Civilização: Asteca, Chinesa, Egípcia, Grega, Romana

Assunto: arquitetura, arte, ciência, economia, religião

Idade: 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos

Suco: abacaxi, laranja, maçã, morango, uva

⇒ Na quarta posição está a menina que está bebendo suco

de Uva.

⇒ A menina que está bebendo suco de Uva está em algum

lugar entre a menina que gosta de Arte e a menina que

está bebendo suco de Abacaxi, nessa ordem.

⇒ Roberta está ao lado da menina que gosta da civilização

Romana.

⇒ A garota de camiseta Preta está bebendo suco de

Abacaxi.

⇒ Na quarta posição está a menina que tem interesse por

Economia de uma civilização antiga.

⇒ A menina de 11 anos está exatamente à esquerda da

menina de 12 anos.

⇒ Em uma das pontas está a garota que adora a

civilização Egípica.

⇒ A menina de camiseta Azul está em algum lugar entre

a menina que tem interesse em Religião e a menina de

camiseta Verde, nessa ordem.

⇒ A garota de camiseta Vermelha está em algum lugar à

direita da garota de camiseta Verde.

⇒ A menina que gosta da civilização antiga que pode ser

representada por Atenas está bebendo suco de Laranja.

⇒ Helena está na terceira posição.

⇒ A menina de 12 anos está ao lado da menina que tem

interesse por Arquitetura.

⇒ Roberta está exatamente à direita da garota que gosta

da civilização responsável pela construção do Coliseu.

⇒ A garota que está bebendo suco de Laranja está em

algum lugar entre a garota de 13 anos e a garota que está

bebendo suco de Maçã, nessa ordem.

⇒ Em uma das pontas está a menina que tem interesse

por Religião.

⇒ Em uma das pontas está a garota que gosta de

Arquitetura.

⇒ Liliane está exatamente à direita da menina que gosta

de Ciência.

⇒ Marta é a garota mais nova.

⇒ A menina que gosta da civilização do México está em

algum lugar entre a menina que gosta da civilização

Romana e a menina que gosta da civilização Chinesa,

nessa ordem.

⇒ Em uma das pontas está a menina mais nova.

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