Apresentadoras de TV - Problema de Lógica
Cinco apresentadoras de TV estão lado a lado conversando nos bastidores. Cada uma apresenta um
programa que vai ao ar em um determinado horário. Use a lógica para descobrir qual programa a
Silvia apresenta.
Vestido: amarelo, azul, branco, verde, vermelho

Horário: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Nome: Cintia, Patrícia, Rebeca, Renata, Silvia

Idade: 35 anos, 40 anos, 45 anos, 50 anos, 55 anos

Programa: cinema, culinária, humor, música, turismo

Signo: Aquário, Áries, Câncer, Escorpião, Libra
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- O programa das 21 horas é apresentado pela
apresentadora de vestido Amarelo.

- A mulher de 35 anos está em algum lugar à direita da
mulher de vestido Branco.

- Cíntia está ao lado da apresentadora do programa das
18 horas.

- A mulher de vestido Amarelo está em algum lugar
entre a mulher que apresenta o programa de Cinema e
a Renata, nessa ordem.

- A mulher de 45 anos está em algum lugar entre a
mulher de 50 anos e a mulher de 40 anos, nessa
ordem.
- A mulher de Verde está em algum lugar à esquerda da
apresentadora do signo de Câncer.
- A apresentadora do programa de Humor está ao lado
da apresentadora de 40 anos.
- A mulher de Amarelo está em algum lugar entre a
apresentadora das 20 horas e a Rebeca, nessa ordem.
- Renata está ao lado da mulher mais velha.
- Na terceira posição encontra-se a apresentadora de
45 anos.
- A mulher de vestido Vermelho apresenta o programa
das 18 horas.
- A apresentadora do signo de Escorpião está ao lado da
apresentadora mais nova.
- A apresentadora do programa Musical está ao lado da
apresentadora do programa Humorístico.

- A apresentadora do programa das 22 horas está
exatamente à esquerda da apresentadora do programa
das 18 horas.
- A mulher de Azul apresenta o programa cujo tema é
Cinema.
- Patrícia está exatamente à esquerda da apresentadora
de Branco.
- O programa de culinária é transmitido às 22 horas.
- A apresentadora do programa das 19 horas está
exatamente à direita da apresentadora do signo de
Libra.
- A mulher de Amarelo está em algum lugar entre a
mulher de 50 anos e a mulher do signo de Câncer,
nessa ordem.
- A mulher do signo de Aquário está exatamente à
esquerda da apresentadora do programa de Música.
- A apresentadora do signo de Áries está ao lado da
apresentadora de vestido Amarelo.
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