Piquenique no Parque - Problema de Lógica
Cinco casais estão lado a lado fazendo um piquenique no parque para comemorar o dia dos
namorados. Descubra qual a cor da toalha que eles estão usando, os nomes da mulher e do homem,
o que eles irão beber e comer e a data de aniversário do namoro.
Toalha: amarela, azul, branca, verde, vermelha
Mulher: Ágata, Beatriz, Soraia, Talita, Vanessa
Homem: Abner, Gilberto, Lucas, Robson, Saulo

Lanche: biscoitos, chocolates, salgadinhos,
sanduíches, tortas
Aniversário: 12/01, 25/04, 04/07, 30/09, 18/11

Suco: abacaxi, limão, maçã, maracujá, uva
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- Beatriz e seu namorado estão sentados na toalha
Amarela.
- Na quarta posição está o casal que beberá suco de
Uva.
- Saulo e sua namorada estão em uma das pontas.
- Talita e seu namorado comemoram o aniversário do
relacionamento no inverno.

- O casal da toalha Branca está na primeira posição.
- O casal que beberá suco de Abacaxi levou Chocolates
para comer.
- Talita e seu namorado estão ao lado do casal que
comerá Salgadinhos.
- O casal da toalha Vermelha beberá suco de Maracujá.

- O casal da toalha Verde está na segunda posição.

- Em uma das pontas está o casal que está sentado na
toalha Azul.

- Lucas comerá Chocolates com a namorada dele.

- Abner e sua namorada beberão suco de Maracujá.

- Ágata e seu namorado estão ao lado do casal da
toalha Verde.

- Na quarta posição estão os namorados que comerão
Tortas.

- O casal que beberá suco de Maçã comemora o
aniversário de namoro no dia 18/11.

- Soraia e seu namorado estão na primeira posição.

- Vanessa e seu namorado estão em uma das pontas

- Gilberto e sua namorada comerão Sanduíches no
piquenique.

- Talita e seu namorado comerão Chocolates durante o
piquenique.

- O casal que comemora aniversário no dia 25/04 está
ao lado de Saulo e sua namorada.

- O namoro de Gilberto começou no dia 12/01.

- Gilberto e sua namorada estão na primeira posição.

- O casal que está na quinta posição levou Biscoitos
para comer.
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