Casamento Coletivo - Problema de Lógica
Cinco casais estão lado a lado durante a realização de um casamento coletivo. Após o casamento,
eles vão curtir a lua de mel em cidades brasileiras diferentes. Siga corretamente as dicas e use a
lógica para descobrir as características de cada um desses casais.
Gravata: Amarela, Azul, Branca, Verde, Vermelha

Noivado: 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos

Noivo: Adriano, Cássio, Édson, Thomas, Wagner

Conheceram: Faculdade, Festa, Igreja, Praia,
Trabalho

Noiva: Caroline, Karen, Laura, Mayara, Viviane
Lua de Mel: Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba,
Florianópolis, Recife
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- O casal que noivou por mais tempo está ao lado do
que noivou durante 2 anos.
- O casal que se conheceu na Praia vai passar a lua de
mel em Recife.
- O noivo da gravata Azul está em algum lugar à
esquerda do de gravata Branca.

- O noivo da gravata Amarela está em algum lugar
entre o casal que noivou por 3 anos e o noivo da
gravata Verde, nessa ordem.
- O noivo da gravata Vermelha noivou durante 5 anos.
- Wagner é o noivo com maior tempo de noivado.

- A noiva Caroline está em uma das pontas.

- Na primeira posição está o casal que vai passar a lua
de mel em Recife.

- Na terceira posição está o casal que se conheceu na
Igreja.

- Karen está exatamente à esquerda do casal que
noivou durante 2 anos.

- Édson conheceu a sua noiva durante uma Festa.

- O casal que vai pra Florianópolis está exatamente à
direita do casal que se conheceu na Praia.

- O casal que vai passar a lua de mel em Curitiba está
em algum lugar entre o Cássio e o Édson, nessa
ordem.

- O casal que vai passar a lua de mel em Belo
Horizonte está na quarta posição.

- O noivo da gravata Verde está ao lado do casal que
noivou durante 1 ano.

- Caroline está ao lado do casal composto por Cássio e
sua noiva.

- Thomas conheceu a sua noiva na Praia.

- Wagner está entre o casal que noivou durante 3 anos
e Adriano, nessa ordem.

- Mayara está em algum lugar à direita do noivo da
gravata Verde.

- A noiva Viviane está na quarta posição.

- Em uma das pontas está o casal que se conheceu na
Faculdade.
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