
Cinco amigos estão conversando sobre os produtos em promoção que eles compraram durante a Black Friday. Descubra

qual deles comprou um notebook.

© Geniol.com.br
Permitida a impressão e distribuição apenas para uso

não-comercial (casa, escolas, bibliotecas e igrejas)

Jogue Mais Problemas De Lógica

geniol.com.br/x/problemas-de-logica

MAIS

DESAFIOS

INTELIGENTES

Camiseta: azul, branca, preta, verde, vermelha

Nome: André, Evandro, Márcio, Miguel, Sandro

Produto: barbeador, celular, notebook, TV, vídeo game

Desconto: 40%, 50%, 60%, 70%, 80%

Idade: 25 anos, 30 anos, 35 anos, 40 anos, 45 anos

Suco: cranberry, laranja, limão, maçã, uva

⇒ O homem que está bebendo suco de Uva está

exatamente à direita do homem que comprou um produto

com 70% de desconto.

⇒ Miguel é o mais velho.

⇒ O homem que comprou um Vídeo game está

exatamente à esquerda do homem de camiseta Verde.

⇒ Na terceira posição está o homem que comprou um

produto com 50% de desconto.

⇒ Miguel está ao lado do homem de camiseta Vermelha.

⇒ O homem mais novo está em algum lugar entre o

homem de 35 anos e o homem de 40 anos, nessa ordem.

⇒ O homem que comprou uma TV está bebendo suco de

Cranberry.

⇒ O homem que comprou um Barbeador está exatamente

à direita do homem de 30 anos.

⇒ Sandro tem 25 anos.

⇒ O homem que comprou um Barbeador está exatamente

à esquerda do homem que comprou um produto com 40%

de desconto.

⇒ Miguel está ao lado do homem de 35 anos.

⇒ Evandro tem 40 anos.

⇒ Sandro está de camiseta Azul.

⇒ Na quarta posição está o homem que conseguiu o maior

desconto.

⇒ André comprou um produto com 60% de desconto.

⇒ O homem que está bebendo suco de Maçã está

exatamente à direita do homem que está bebendo suco de

Limão.

⇒ Miguel comprou um Celular.

⇒ O homem de camiseta Branca está exatamente à

direita do homem que comprou um produto com 80% de

desconto.

⇒ O homem que está bebendo suco de Limão comprou um

Barbeador.

⇒ Miguel está em algum lugar à esquerda do homem de

camiseta Azul.

⇒ O homem que comprou uma TV está ao lado do homem

de camiseta Azul.

Compras na Black Friday
Problema de Lógica
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