
Cinco meninas foram inspiradas por mulheres da família delas. Descubra quem serviu de inspiração para cada uma

delas.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

QUEBRA

CUCAS

Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Amélia, Helena, Jéssica, Lindiana, Sabrina

Pro�ssão: enfermeira, engenheira, escritora, jornalista,

professora

Inspiração: avó, irmã, mãe, prima, tia

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

Suco: acerola, laranja, limão, maracujá, uva

⇒ Jéssica está exatamente à esquerda da menina que

deseja ser Escritora.

⇒ Na segunda posição está a menina que tem a Mãe como

inspiração.

⇒ Sabrina tem 10 anos.

⇒ Amélia está ao lado da menina que se inspira na Mãe.

⇒ A garota que se inspira na Prima está exatamente à

direita da garota de Azul.

⇒ A menina que tem a Prima como inspiração gosta de

suco de Laranja.

⇒ A menina de Branco está em algum lugar entre a

menina que gosta de suco de Limão e a Amélia, nessa

ordem.

⇒ A garota de camiseta Branca está em algum lugar à

esquerda da menina que gosta de suco de Uva.

⇒ A menina mais nova está ao lado da menina que gosta

de suco de Maracujá.

⇒ A garota que se inspira na Irmã está exatamente à

esquerda da garota de Branco.

⇒ A menina mais velha está ao lado da menina de

camiseta Amarela.

⇒ Em uma das pontas está a menina que gosta de suco de

Acerola.

⇒ A garota de 11 anos está exatamente à esquerda da

garota que se inspira na Avó.

⇒ Lindiana tem 11 anos.

⇒ A menina de 10 anos está exatamente à direita da

menina de 8 anos.

⇒ A garota que se inspira na Mãe deseja ser Escritora

quando crescer.

⇒ A menina de Branco está em algum lugar entre a

menina que gosta de suco de Limão e a menina de

Vermelho, nessa ordem.

⇒ Na quinta posição está a menina que deseja ser

Professora.

⇒ A menina de 9 anos está em algum lugar à esquerda da

Lindiana.

⇒ A garota que quer ser Jornalista está ao lado da menina

que gosta de suco de Uva.

⇒ Na terceira posição está a menina que deseja ser

Engenheira.

⇒ Lindiana está exatamente à esquerda da garota mais

nova.
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