Salão de Beleza - Problema de Lógica
Nesse problema cinco amigas estão juntas no salão de beleza sentadas em cadeiras uma ao lado da
outra. Cada uma delas foi fazer algo diferente no salão, como cortar o cabelo ou as unhas. Elas
trabalham com diferentes profissões e nasceram em estados brasileiros distintos. Além disso, elas
tem bolsas de cores diferentes, e cada uma tem um suco favorito. A partir das dicas dadas, descubra
todas as informações acerca das garotas.
Bolsa: Amarela, Azul, Branca, Verde, Vermelha

Nome: Ana, Cláudia, Mariana, Tina, Vivian

Gentílico: Gaúcha, Baiana, Fluminense, Mineira,
Paulista

Profissão: Advogada, Cozinheira, Dentista,
Publicitária, Tradutora

Suco: Abacaxi, Laranja, Limão, Maracujá, Morango

Fazer: Alisar, Cortar, Maquiagem, Manicure, Tingir

Cadeira #1

Cadeira #2

Cadeira #3

Cadeira #4

Cadeira #5

Bolsa
Gentílico
Suco
Nome
Profissão
Fazer

- A mulher que vai Tingir os cabelos está exatamente à
esquerda da Cláudia.
- A moça que está no meio vai Alisar os cabelos.
- Quem vai Cortar os cabelos está em algum lugar
entre a Fluminense e a que tem a bolsa Vermelha, que
está à direita.
- Quem vai fazer Maquiagem está na primeira cadeira.
- A Paulista está sentada exatamente à esquerda da
Publicitária.
- A Mariana trabalha como Tradutora.
- A Dentista está sentada na quarta cadeira.

- Tina está sentada em uma das pontas.
- A Paulista adora Limonada
- A dona da bolsa Vermelha está sentada em algum
lugar à esquerda da que bebe suco de Morango.
- Quem bebe suco de Laranja está na segunda cadeira.
- A dona da bolsa Verde está sentada ao lado de quem
bebe suco de Maracujá.
- A Mineira está sentada exatamente à direita da dona
da bolsa Branca.
- A Sul-rio-grandense adora suco de Morango.

- A Cozinheira está sentada ao lado da Mineira.

- A Advogada está sentada ao lado da mulher que veio
Cortar os cabelos.

- A Ana está exatamente à direita da mulher que veio
fazer Maquiagem.

- A dona da bolsa Amarela está sentada exatamente à
esquerda da dona da bolsa Branca.
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