Amigas no Cinema - II - Problema de Lógica
Cinco amigas decidiram se reunir para botar o papo em dia e se divertir. Para passar o tempo, elas
decidiram assistir à um filme no cinema. Após escolherem o filme, elas sentam lado a lado e
assistem ao filme com muita atenção. Agora cabe a você prestar atenção nas dicas para descobrir as
características de cada uma das amigas.
Nome: Bruna, Carol, Fernanda, Marcela, Sabrina

Cor: Amarelo, Azul, Branco, Verde, Vermelho

Namorado: Alex, Daniel, Henrique, Luís, Yuri

Filme: Ação, Comédia, Drama, Ficção, Romance

Idade: 21, 22, 23, 24, 25
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- A amiga que gosta de Vermelho está ao lado da que
gosta de filmes de Comédia.

- A garota de 23 anos está exatamente à direita da que
gosta de Amarelo.

- A garota de 24 anos gosta de Ficção.

- A amiga mais nova namora o Daniel.

- Na segunda posição está a menina que prefere filmes
de Ação.

- Na quinta posição está a menina que gosta de Ficção.

- Quem gosta de Drama está na primeira posição.

- A garota de 23 anos de idade está na terceira
posição.

- A amiga que gosta de Azul está na quinta posição.

- A namorada do Henrique está na quinta posição

- A menina que gosta de filmes românticos tem 23
anos.

- A namorada do Luís está ao lado da que gosta de
filmes de Ação.

- Quem gosta da cor Verde está ao lado da namorada
do Henrique.

- Sabrina está ao lado da garota de 24 anos.

- A amiga de 22 anos gosta da cor Amarela.
- Quem namora o Alex gosta de filmes de Romance.

- Carol está ao lado da amiga de 22 anos.
- Fernanda namora o Henrique.
- Bruna está em uma da pontas.
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