Cortes Artísticos - Problema de Lógica
Cinco homens estão lado a lado no cabeleireiro fazendo cortes artísticos. Cada um escolheu um corte
de acordo com alguém famoso que serviu de inspiração. Use as dicas e a lógica para descobrir qual
corte cada um está fazendo e qual famoso serviu de inspiração.
Capa: amarela, azul, branca, verde, vermelha
Nome: Fabrício, Lucas, Maicon, Raul, Sidney
Corte: círculos, estrelas, listras, quadriculado,
triângulos

Cliente #1

Cliente #2

Inspiração: apresentador, ator, cantor, jogador,
modelo
Revista: carros, esporte, música, tecnologia, viagem
Idade: 23 anos, 25 anos, 27 anos, 29 anos, 31 anos

Cliente #3

Cliente #4

Cliente #5

Capa
Nome
Corte
Inspiração
Revista
Idade

- A inspiração do cliente de capa Azul é um Jogador de
futebol.

- Quem está lendo uma revista de Música está
exatamente à esquerda de Fabrício.

- Na terceira posição está o homem cujo corte é
inspirado em um Modelo.

- Lucas está em uma das pontas.

- O cliente de capa Branca está em algum lugar à
esquerda do cliente cujo corte é inspirado em um Ator.
- O homem de 25 anos está lendo uma revista sobre
Música.
- Raul está em algum lugar entre os clientes que estão
fazendo cortes de Triângulos e Listras, nessa ordem.
- Em uma das pontas está o cliente que optou pelo
corte com Estrelas.

- O cliente que se inspirou em um Apresentador está
exatamente à esquerda do cliente que está lendo uma
revista de Viagem.
- O homem de capa Vermelha está em algum lugar
entre o homem que escolheu o corte de Triângulos e o
homem mais novo, nessa ordem.
- O homem mais velho está exatamente à direita do
cliente de capa Vermelha.
- O cliente de 23 anos está em uma das pontas.

- O homem de capa Branca escolheu um corte com
Listras.

- O cliente que se inspirou em um Apresentador tem
27 anos.

- O cliente de capa Vermelha está em algum lugar
entre o cliente que se inspirou em um Jogador e o
cliente de 29 anos, nessa ordem.

- Lucas está ao lado do homem que escolheu o corte
Quadriculado.

- Quem se inspirou em um Modelo está ao lado de
quem está fazendo um corte com Listras.
- Em uma das pontas está o homem que está lendo
uma revista de Esporte.

- Quem escolheu o corte com Círculos está em algum
lugar à direita de quem está com a capa Vermelha.
- O homem de 29 anos está exatamente à esquerda do
homem de capa Verde.

- Sidney está lendo uma revista sobre Carros.
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