Turistas na Copa - Problema de Lógica
Cinco turistas europeus estão lado a lado no aeroporto no Brasil. Eles vieram para cá para torcerem
por suas seleções e conhecer o Brasil durante a Copa de 2014. Cada um passará uma certa
quantidade de dias no país e veio acompanhado de uma pessoa. Confira atentamente cada dica e
use a lógica para descobrir as características desses turistas.
Camisa: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Dias: 10, 15, 20, 25, 30

Nacionalidade: alemão, croata, espanhol, francês,
italiano

Idade: 28, 31, 36, 45, 57
Companhia: amigo, filho, irmã, esposa, namorada

Bebida: água, café, chá, cerveja, leite
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- Na primeira posição está quem ficará 15 dias no
Brasil.

- O turista de 28 anos está exatamente à direita do
turista que ficará 25 dias no Brasil.

- O turista da camisa Verde está em algum lugar entre
quem gosta de Água e o Croata, nessa ordem.

- O turista de Verde está em algum lugar entre o
Espanhol e o turista de Branco, nessa ordem.

- O Alemão está acompanhado do Filho.

- Quem gosta de Chá está exatamente à esquerda de
quem veio acompanhado do Amigo.

- O Espanhol é o turista mais velho.
- O turista de 45 anos está exatamente à direita do
turista de 31 anos.
- O Alemão está exatamente à esquerda do turista de
Vermelho.
- O turista de 36 anos está exatamente à esquerda do
turista que gosta de Leite.
- O turista do meio está acompanhado do Amigo.
- O turista de Azul está ao lado do turista que ficará 10
dias no Brasil.
- O Italiano está na terceira posição.

- Na quinta posição está o turista que veio com a
Namorada.
- Quem está acompanhado da Esposa está ao lado de
quem ficará 20 dias no Brasil.
- O turista que gosta de Café está na quinta posição.
- O turista que veio com a Esposa está exatamente à
esquerda de quem gosta de Leite.
- Os turistas das camisas amarela e vermelha estão
lado a lado.
- O turista de 31 anos veio com o Amigo.

- O Alemão está ao lado do turista que passará 20 dias
no Brasil.
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