Banda de Blues - Problema de Lógica
Cinco músicos estão lado a lado conversando sobre montar uma banda de blues. Cada um toca um
instrumento, está bebendo um suco e sugeriu um nome para a futura banda. Siga as dicas para
descobrir qual o nome que o músico de 32 anos sugeriu.
Camiseta: azul, branca, preta, verde, vermelha
Nome: André, Celso, Márcio, Nando, Otávio
Instrumento: baixo, bateria, gaita, guitarra, piano

Banda: Brasília Blues, Blues Obsession, Cheesy Blues,
The Blues Dragons, Waterproof Blues
Idade: 26 anos, 28 anos, 30 anos, 32 anos, 34 anos
Suco: kiwi, laranja, limão, maçã, morango
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- O Guitarrista está exatamente à esquerda do músico
que toca Gaita.

- O músico de Preto está em algum lugar à esquerda
do músico que sugeriu o nome Blues Obsession.

- O homem de camiseta Branca está em algum lugar
entre o homem mais velho e o homem de camiseta
Verde, nessa ordem.

- Nando está ao lado do homem de camiseta Branca.

- Otávio está em uma das pontas.

- O homem que está bebendo suco de Laranja está
exatamente à direita do homem que sugeriu o nome
Waterproof Blues.

- O Guitarrista está ao lado do músico que está
bebendo suco de Kiwi.

- O músico de camiseta Preta está bebendo suco de
Laranja.

- Na segunda posição está o homem que está bebendo
suco de Morango.

- O músico que está bebendo suco de Limão está em
algum lugar entre o músico de Vermelho e o músico de
30 anos, nessa ordem.

- O Baterista está em algum lugar à direita do homem
de camiseta Branca.
- Otávio está ao lado do músico que sugeriu o nome
The Blues Dragons.
- André está ao lado do Pianista.
- Em uma das pontas está o homem mais novo.
- O Pianista sugeriu o nome Brasília Blues para a banda
deles.

- O homem de Verde está exatamente à esquerda do
homem que sugeriu o nome Cheesy Blues.
- Na primeira posição está o Pianista.
- Celso está ao lado do músico que sugeriu o nome
Waterproof Blues.
- O Guitarrista está exatamente à direita do homem de
camiseta Verde.

- O homem de 28 anos está exatamente à esquerda do
homem de 30 anos.
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