Ceia de Natal - Problema de Lógica
Cinco mulheres estão sentadas lado a lado durante a ceia de natal de uma família. Cada convidada
ficou responsável em levar uma comida típica do natal. Use a lógica para descobrir o que cada uma
levou e as outras informações sobre elas.
Camisa: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Idade: 28 anos, 31 anos, 33 anos, 39 anos, 44 anos

Nome: Beatriz, Ivone, Júlia, Natasha, Thais

Signo: Áries, Câncer, Libra, Sagitário, Touro

Comida: biscoitos, frutas, panetones, peru, rabanada

Suco: laranja, limão, maçã, maracujá, uva
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- Quem preparou o Peru está ao lado de quem levou os
Panetones.

- A convidada de camisa Amarela está em algum lugar
à esquerda de quem gosta de suco de Maracujá.

- A convidada de Azul está em algum lugar à esquerda
da convidada de Libra.

- A mulher de Sagitário está em uma das pontas.

- Thais está na primeira posição.
- A convidada de Amarelo está ao lado da convidada
que gosta de suco de Uva.
- A mulher de 39 anos levou Panetones.
- Natasha está em algum lugar à direita da convidada
de Vermelho.
- Na quinta posição está a convidada de Touro.
- A mulher de Vermelho está exatamente à esquerda
da convidada que gosta de suco de Laranja.
- A convidada mais velha está ao lado da convidada
que gosta de suco de Uva.
- A convidada mais nova está na terceira posição.
- Quem levou os Biscoitos está exatamente à esquerda
de quem está de Vermelho.
- As mulheres de 31 e 44 anos estão lado a lado.

- A convidada de Azul está em algum lugar entre a
convidada de 31 anos e a convidada de Branco, nessa
ordem.
- A convidada que preparou a Rabanada está
exatamente à esquerda da convidada de Amarelo.
- A mulher de camisa Amarela está ao lado da mulher
de 33 anos.
- Quem preparou os Biscoitos gosta de suco de Limão.
- Beatriz está exatamente à direita de quem levou a
Rabanada.
- A convidada que gosta de suco de Laranja está
exatamente à esquerda de quem gosta de suco de
Maracujá.
- A mulher que preparou a Rabanada está na terceira
posição.
- A convidada de Áries está sentada no meio das
outras convidadas.

- Ivone está exatamente à direita de quem levou os
Biscoitos.
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