Fila da Farmácia - Problema de Lógica
Cinco mulheres estão na fila da farmácia para pagar pelas suas compras. Cada uma foi lá para
comprar um determinado produto. Observe atentamente as dicas para descobrir o que elas foram
comprar e quais as características (idade, signo, cabelo, etc) de cada uma delas.
Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Signo: aquário, capricórnio, escorpião, peixes, touro

Nome: Alessandra, Gabriela, Fernanda, Paula, Thais

Idade: 24, 25, 26, 27, 28

Produto: desodorante, fralda, hidratante, remédio,
xampu

Cabelo: chanel, curto, desfiado, franja, rabo de cavalo
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- Thais está exatamente à direita da mulher de 25
anos.

- A mulher que nasceu em outubro está na quinta
posição.

- Paula está na primeira posição.

- A mulher de Azul está em algum lugar à esquerda da
que foi comprar Hidratante.

- A de Branco está ao lado da mulher que tem Franja.
- A mulher de Vermelho tem cabelo Chanel.
- A garota de Rabo de Cavalo está exatamente à
direita da que usa Franja.
- A aquariana está exatamente à esquerda da mulher
de 26 anos.
- A mais nova está em algum lugar entre a de 27 anos
e a de 25 anos, nessa ordem.
- A mulher de 25 anos foi à farmácia para comprar
Desodorante.

- A garota de Amarelo está em algum lugar à esquerda
da que foi comprar Remédio.
- Na terceira posição está quem precisa de Remédio.
- A mulher que foi comprar Desodorante está em
algum lugar à direita da que está de Amarelo.
- A de Amarelo está em algum lugar entre a que
precisa de Xampu e a Gabriela, nessa ordem.
- Alessandra tem 25 anos.
- A capricorniana e a Gabriela estão lado a lado.

- A mulher mais velha está exatamente à esquerda da
capricorniana.

- A mulher do signo de Capricórnio está exatamente à
esquerda da que usa Rabo de Cavalo.

- A garota de Capricórnio está ao lado da de Peixes.

- Quem tem o cabelo Desfiado está exatamente à
direita da que está de Azul.

- A mulher de Peixes está ao lado da que foi comprar
Desodorante.

- Na quinta posição está a mulher de Chanel.
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