Amigo Secreto - Problema de Lógica
Cinco amigos estão sentados lado a lado esperando o amigo secreto começar. Cada um vai dar um
presente e tirou um amigo secreto. Use a lógica para descobrir o nome, a cor da camisa, o amigo
secreto, o presente, o hobby e o esporte favorito de cada um deles.
Camisa: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Amigo: Alessandro, Denis, Celso, Fabiano, Wagner

Nome: Arthur, Caio, Júlio, Rogério, Mateus

Hobby: cantar, dançar, desenhar, pintar, ler

Presente: caneca, DVD, gravata, jaqueta, livro

Esporte: futebol, squash, surf, natação, vôlei
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- Em uma das pontas está quem pratica Natação.
- Quem gosta de Pintar também gosta de Futebol.
- Quem tirou o Alessandro está ao lado de quem
pratica Surf.
- Quem tirou o Denis joga Squash.
- Na quinta posição está que gosta de Cantar.
- O rapaz que gosta de Surf também gosta de
Desenhar.
- Quem gosta de Futebol está ao lado de quem gosta
de Cantar.
- Mateus está exatamente à direita de quem gosta de
Ler.

- Quem tirou o Wagner está exatamente à esquerda de
quem tirou o Alessandro.
- Mateus está ao lado de quem pratica Squash.
- Na quinta posição está quem vai dar um Livro de
presente.
- O homem de Branco dará uma Gravata de presente.
- Quem vai dar um DVD de presente está exatamente
à direita de quem está de Branco.
- Caio está ao lado de quem vai dar um Jaqueta de
presente.
- Arthur está em uma das pontas.
- Rogério está na terceira posição.

- O rapaz de Azul e o que gosta de surfar estão lado a
lado.

- O rapaz de Amarelo está ao lado de quem pratica
Surf.

- Quem tirou o Fabiano está em uma das pontas.

- Júlio está exatamente à direita de Rogério.

- O homem de Azul está em algum lugar à esquerda de
quem tirou o Wagner.

- O rapaz de Vermelho está em algum lugar à
esquerda do Arthur.

- Quem tirou o Celso está ao lado de quem gosta de
Desenhar.
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