
Cinco estudantes �zeram redações sobre diferentes presidentes do Brasil. Siga as dicas para descobrir sobre quem cada

uma delas escreveu.
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MAIS

DESAFIOS

INTELIGENTES

Caderno: azul, preto, verde, vermelho, roxo

Name: Alice, Clara, Giovana, Leila, Madalena

Presidente: Deodoro da Fonseca, Dilma Rousseff,

Fernando Henrique Cardoso, Getúlio Vargas, Juscelino

Kubitschek

Palavras: 250, 300, 350, 400, 450

Ajuda: avô, irmã, irmão, mãe, pai

Idade: 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos

⇒ A estudante que fez a redação sobre a primeira

presidente do Brasil está exatamente à esquerda da

estudante de 10 anos.

⇒ A aluna que tem o caderno Roxo recebeu ajuda do Pai

para fazer a redação.

⇒ Em uma das pontas está a menina mais nova.

⇒ Na primeira posição está a estudante que fez a redação

sobre Juscelino Kubitschek.

⇒ Leila está exatamente à direita da aluna que teve ajuda

do Pai para fazer a redação.

⇒ Alice fez uma redação contendo 350 palavras.

⇒ A menina de 10 anos está ao lado da estudante que

escreveu sobre Dilma Rousseff.

⇒ A aluna do caderno Vermelho está em algum lugar à

esquerda da aluna que recebeu ajuda da Irmã para fazer a

redação.

⇒ A estudante que fez a redação de 450 palavras está em

algum lugar entre a estudante que fez a redação de 300

palavras e a estudante que teve ajuda do Pai, nessa ordem.

⇒ Em uma das pontas está a aluna que escreveu sobre o

primeiro presidente do Brasil.

⇒ Na quarta posição está a estudante que recebeu ajuda

da Mãe para fazer a redação.

⇒ Alice está exatamente à direita da aluna de 11 anos.

⇒ A menina do caderno Verde está em algum lugar entre

a aluna que fez uma redação contendo 300 palavras e a

menina mais velha, nessa ordem.

⇒ Em uma das pontas está a estudante que escreveu 400

palavras na redação.

⇒ A aluna que escreveu sobre o presidente que ajudou a

implementar o Plano Real está em algum lugar à direita

da aluna que tem o caderno Verde.

⇒ Giovana fez a redação mais longa.

⇒ A menina do caderno Verde está em algum lugar entre

a menina do caderno Preto e a menina que escreveu sobre

Dilma Rousseff, nessa ordem.

⇒ A estudante que recebeu ajuda do Pai para fazer a

redação está ao lado da estudante que escreveu 450

palavras na redação.

⇒ Madalena está na quinta posição.

⇒ A aluna que teve ajuda do Irmão está ao lado da aluna

que tem o caderno Roxo.

⇒ A estudante do caderno Azul tem 12 anos.

⇒ A estudante que mencionou o processo de

impeachment de 2016 em sua redação está exatamente à

direita da estudante que fez uma redação contendo 450

palavras.
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