Escola de Música - Problema de Lógica
Cinco alunos estão sentados lado a lado em uma escola de música esperando pelas suas respectivas
aulas. Cada um toca um instrumento, gosta de um estilo musical e tem aula com um professor numa
sala específica. Use a lógica para descobrir isso e muito mais.
Mochila: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Estilo: blues, jazz, MPB, pop, rock

Nome: Igor, Pedro, Ricardo, Vinicius, Wesley

Professor: Aurélio, Douglas, Hélio, Márcio, Sérgio

Instrumento: baixo, bateria, guitarra, teclado, violão

Sala: 1, 2, 3, 4, 5
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- O aluno da mochila Branca tem aula com o professor
Hélio.

- Na terceira posição está o aluno que tem aula na sala
4

- Quem gosta de Pop está exatamente à direita de
quem tem aula na sala 3.

- Quem gosta de Blues está exatamente à esquerda de
quem estuda na sala 2.

- O aluno da mochila Azul está em algum lugar entre
quem tem aula na sala 3 e quem tem a mochila
Vermelha, nessa ordem.

- O aluno da mochila Azul tem aula com o professor
Márcio.

- Ricardo está ao lado do aluno que tem aula na sala 2.

- O aluno que tem aula na sala 1 está exatamente à
esquerda do aluno que tem aula na sala 2.

- Igor toca Baixo.

- Vinicius está em uma das pontas.

- O aluno que toca Violão está ao lado do aluno que
curte Blues.

- O aluno que gosta de Jazz está na terceira posição.

- Na segunda posição está o aluno que estuda na sala
5.
- Quem toca Guitarra gosta de Rock.
- O aluno que toca Bateria está em uma das pontas.
- O aluno do professor Sérgio está em algum lugar
entre quem toca Violão e quem tem aula com o
professor Douglas, nessa ordem.

- Wesley gosta de Rock.
- Quem toca Teclado estuda na sala 1.
- O aluno da mochila Azul está em algum lugar entre o
aluno do professor Aurélio e o Pedro, nessa ordem.
- Na quinta posição está quem toca Guitarra.
- O aluno da mochila Amarela toca Teclado.
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