Bolsa de Valores - Problema de Lógica
Cinco investidores estão lado a lado conversando sobre investimentos no mercado de ações. Cada
um tem um montante investido e um setor favorito de empresas listadas na bolsa de valores. Siga
as dicas e use a lógica para descobrir quem gosta do setor petroquímico.
Gravata: amarela, azul, branca, verde, vermelha
Nome: Cláudio, Diego, João, Ronaldo, Wagner
Setor: energia, mineração, petroquímico, tecnologia,
varejo

Investimento: R$ 5000, R$ 10000, R$ 15000, R$
20000, R$ 25000
Idade: 40 anos, 45 anos, 50 anos, 55 anos, 60 anos
Profissão: arquiteto, bancário, corretor, delegado,
professor
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- O Bancário gosta de empresas do setor de Energia.
- Diego está ao lado do homem que tem o maior
investimento na bolsa.
- O homem mais novo tem R$ 20000 investido na
bolsa.
- Cláudio está ao lado do investidor que gosta do setor
de Varejo.
- O homem de gravata Azul está em algum lugar entre
o Wagner e o homem que tem R$ 5000 de
investimento na bolsa, nessa ordem.
- O Delegado tem R$ 10000 de investimento na bolsa
de valores.
- O Professor tem 50 anos.
- Quem tem R$ 10000 investido está em algum lugar
entre quem está de gravata Amarela e quem está de
gravata Branca, nessa ordem.
- Wagner está exatamente à esquerda do investidor de
55 anos.

- O investidor de gravata Branca gosta de empresas do
setor de Mineração.
- Na quarta posição está o homem que investe em
empresas do setor de Mineração.
- O Corretor tem R$ 5000 de investimento no mercado
de ações.
- O investidor de gravata Azul está ao lado do
investidor que tem R$ 20000 de investimento na bolsa.
- Quem gosta do setor de Tecnologia está exatamente
à direita de quem tem R$ 15000 em renda variável.
- Wagner é Arquiteto.
- O homem de gravata Verde está em algum lugar
entre o homem de gravata Azul e o homem de gravata
Vermelha, nessa ordem.
- João está ao lado do Corretor.
- O homem mais velho está exatamente à direita do
homem que tem R$ 15000 de investimento na bolsa.
- O investidor de gravata Amarela tem 45 anos.

- O homem de 50 anos está em algum lugar à direita
do homem de gravata Azul.
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