Bebês no Berçário - Problema de Lógica
Cinco bebês acabaram de nascer e estão lado a lado num berçário de um hospital. Descubra o nome,
o tipo sanguíneo e outras características desses bebês usando a lógica.
Bracelete: amarelo, azul, branco, verde, vermelho

Hora: 9:35, 9:50, 10:05, 10:40, 11:10

Nome: Cristiano, Evandro, Julio, Paulo, Willian

Time: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Sport

Mãe: Ana, Isadora, Kátia, Martina, Tatiane

Sangue: A-, A+, AB+, B+, O-
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- O bebê que é considerado receptor universal com
relação ao sangue está em uma das pontas.

- O neném que nasceu às 10:05 está em uma das
pontas.

- Na quarta posição está o bebê de bracelete Azul.

- O bebê de bracelete Amarelo está na segunda
posição.

- Evandro está exatamente à direita do neném que
nasceu às 10:05.
- O bebê com sangue O- torcerá pro Grêmio.
- O filho de Isadora está na terceira posição.
- Na primeira posição está o neném de sangue A-.
- O neném flamenguista está em uma das pontas.

- O pequeno torcedor do Sport está na terceira
posição.
- O filho de Tatiane torcerá pro Flamengo.
- O bebê de bracelete Azul está em algum lugar à
esquerda do que nasceu às 9:50.

- O filho da Martina está ao lado de Paulo.

- O neném que nasceu às 10:40 está ao lado daquele
que está com bracelete Verde.

- Cristiano torcerá pro time nordestino.

- O bebê corintiano está ao lado do bebê mais velho.

- O bebê de bracelete Verde tem sangue A+.

- Julio nasceu às 11:10.

- Na quarta posição está o bebê que é considerado
doador universal com relação ao sangue.

- O filho de Martina está exatamente à esquerda do
bebê flamenguista.

- O futuro torcedor do Cruzeiro está ao lado do filho de
Ana.

- O bebê de bracelete Branco está ao lado do bebê que
nasceu às 10:40.

- Na terceira posição está o bebê com sangue A+.
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