Viagem para a Europa  Problema de Lógica
Cinco amigos estão lado a lado planejando uma viagem para a Europa. Cada um deseja visitar
cidades européias de acordo com seus respectivos interesses. Além disso, cada amigo deseja que a
viagem dure uma certa quantidade de dias. Sigas as dicas para descobrir quais são os planos deles.
Camiseta: amarela, azul, branca, preta, verde

Duração: 10 dias, 15 dias, 20 dias, 25 dias, 30 dias

Nome: Alessandro, Cláudio, Flávio, Jonathan, Robson

Idade: 23 anos, 24 anos, 25 anos, 26 anos, 27 anos

Interesse: comidas, festas, moda, museus, praias

Bebida: água, café, chá, refrigerante, suco
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 O homem de camiseta Verde deseja que a viagem
para a Europa dure 15 dias.

 O homem interessado em uma viagem com foco na
gastronomia deseja que a viagem dure 15 dias.

 Alessandro está na quarta posição.

 Na quarta posição está o amigo que deseja visitar
cidades européias com muitos Museus.

 O amigo de 26 anos deseja viajar por 1 mês.
 O homem de Amarelo está em algum lugar entre o
homem de 27 anos e o homem que está bebendo Café,
nessa ordem.
 Na quinta posição está o homem que está bebendo
Chá.

 Robson tem 25 anos.
 O homem mais novo está exatamente à esquerda do
homem de camiseta Azul.
 O homem de Azul está bebendo Café.

 Flávio está bebendo Refrigerante.

 O amigo que está bebendo Chá está exatamente à
direita do amigo que deseja viajar por 10 dias.

 O amigo de camiseta Preta deseja que a viagem dure
25 dias.

 Robson gostaria que a viagem com seus amigos
durasse 20 dias.

 Na primeira posição está o homem interessado em
frequentar Festas na Europa.

 Em uma das pontas está o homem de camiseta
Branca.

 O amigo interessado em Moda está em algum lugar
entre o amigo interessado em Festas e o amigo
interessado em Comidas, nessa ordem.

 O homem interessado em Museus está em algum
lugar entre o homem interessado em Moda e o homem
interessado em Praias, nessa ordem.

 Jonathan está exatamente à esquerda de quem está
bebendo Refrigerante.

 O Suco está sendo bebido pelo amigo que está na
terceira posição.
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