Casa de Câmbio - Problema de Lógica
Cinco mulheres estão lado a lado na fila de uma casa de câmbio. Cada uma delas vai comprar uma
determinada quantidade de moeda estrangeira e irá viajar dentro de alguns meses. Use a lógica e
siga as dicas para descobrir qual cliente irá comprar dólar americano.
Bolsa: amarela, azul, branca, verde, vermelha
Nome: Carolina, Daniela, Lívia, Raissa, Vitória
Moeda: dólar americano, dólar canadense, euro, iene,
peso argentino

Dinheiro: R$ 2000, R$ 4000, R$ 6000, R$ 8000, R$
10000
Viagem: 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6
meses
Idade: 20 anos, 25 anos, 30 anos, 35 anos, 40 anos
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- Vitória está exatamente à esquerda da cliente que vai
comprar R$ 2000 em moeda estrangeira.
- Lívia está ao lado da mulher de 35 anos.
- Quem vai comprar Dólar canadense está em algum
lugar entre quem tem 30 anos e quem vai comprar
Peso argentino, nessa ordem.
- A mulher de 25 anos está ao lado da mulher de 30
anos.
- Na segunda posição está a mulher que comprará
Euros.
- A cliente que vai gastar R$ 8000 está exatamente à
esquerda da cliente que vai comprar a moeda
japonesa.
- Em uma das pontas está a mulher mais nova.
- A mulher de 35 anos está exatamente à direita da
mulher que viajará daqui a 2 meses.
- A cliente que vai comprar R$ 10000 em moeda
estrangeira está exatamente à direita da cliente que
vai comprar R$ 8000 em moeda estrangeira.
- A mulher de bolsa Azul está em algum lugar entre a
mulher de 25 anos e a mulher de bolsa Amarela, nessa

ordem.
- Daniela está exatamente à esquerda da mulher que
viajará para a Europa.
- Em uma das pontas está a mulher de 30 anos.
- A cliente mais velha vai comprar R$ 10000 em
moeda estrangeira.
- A dona da bolsa Verde está em algum lugar à direita
da dona da bolsa Amarela.
- A mulher de 20 anos está exatamente à direita da
mulher que gastará R$ 6000.
- A cliente de 25 anos está em algum lugar entre a
cliente que viajará daqui a 3 meses e a cliente de 40
anos, nessa ordem.
- A dona da bolsa Azul está em algum lugar à esquerda
da mulher que viajará daqui a 6 meses.
- Lívia está ao lado da cliente que viajará daqui a 4
meses.
- A mulher de bolsa Branca comprará R$ 8000 em
moeda estrangeira.
- Raissa está na terceira posição.

jogue mais problemas de lógica em rachacuca.com.br/problemas-de-logica

