Viagem de Carnaval - Problema de Lógica
Cinco casais de namorados estão, lado a lado, na fila de check-in de um aeroporto. Eles irão viajar
durante o Carnaval. Siga as dicas para descobrir as características dos casais e para onde cada um
deles irão viajar.
Malas: amarelas, azuis, brancas, verdes, vermelhas

Duração: 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias

Namorado: Bernardo, Ivan, Lucas, Ricardo, Vagner

Hotel: California, Cinco Montes, Floresta Nativa, Ponte
Grande, Volte Sempre

Namorada: Agatha, Débora, Jaqueline, Paola, Taís
Destino: Cuiabá, Porto Alegre, Rio Branco, Rio de
Janeiro, Salvador
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- O casal que vai para Porto Alegre está exatamente à
esquerda do casal das malas Azuis.
- O casal das malas Vermelhas irá se hospedar no hotel
California.
- Taís está em uma das pontas.
- Bernardo se hospedará no hotel Volte Sempre.
- Lucas passará o carnaval no Rio de Janeiro.
- Na primeira posição está o casal das malas Amarelas.
- O casal que viajará durante 5 dias está exatamente à
direita do casal que se hospedará no hotel Floresta
Nativa.
- O casal que viajará para a região centro-oeste terá 7
dias de descanso.
- Na primeira posição está o casal que vai viajar
durante 6 dias.
- Taís viajará para a capital do Acre.

- Ivan viajará com a namorada durante 4 dias.
- Paola está em uma das pontas.
- Ricardo está na terceira posição.
- O casal das malas Brancas vai para Cuiabá.
- Quem vai se hospedar no hotel California está ao lado
de quem vai para Cuiabá.
- O casal que vai para Salvador está exatamente à
direita do casal que viajará durante 4 dias.
- Débora ficará hospedada no hotel Floresta Nativa.
- Bernardo está na quinta posição.
- Jaqueline está ao lado do casal que viajará para a
capital do Mato Grosso.
- Jaqueline está exatamente à esquerda do casal que
vai viajar durante 7 dias.
- Na terceira posição está o casal que se hospedará no
hotel Ponte Grande.

- Na segunda posição está o casal que curtirá o
carnaval no Rio de Janeiro.
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