Compras do Mês - Problema de Lógica
Nesse problema, 5 moças, em caixas distintos, estão pagando as compras que acabaram de fazer no
supermercado. Cada uma delas tem um nome e cor de blusa diferentes. Além disso, elas vieram
acompanhadas por pessoas diferentes e esqueceram de comprar algum item importante. A partir das
dicas, descubra o que cada uma esqueceu, a forma de pagamento que vai utilizar e os outros
atributos de cada uma delas.
Blusa: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Pagamento: cheque, crédito, débito, dinheiro, vale

Nome: Aline, Carol, Fernanda, Juliana, Natalia

Veio com: filho, irmã, mãe, marido, namorado

Esqueceu: amaciante, frutas, leite, pão, presunto

Caixa #1

Caixa #2

Caixa #3

Caixa #4

Caixa #5

Blusa
Nome
Esqueceu
Pagamento
Veio com

- Quem esqueceu o Pão está exatamente à esquerda
de quem veio fazer compras com a Irmã.

- A mulher que esqueceu de comprar Amaciante está
em um dos caixas das pontas.

- A mulher com a blusa Azul está em algum caixa à
esquerda de quem trouxe o Filho.

- A Fernanda está usando uma blusa Branca.

- A moça que veio com o Marido vai pagar as compras
usando Vale.
- O Namorado está acompanhando a mulher que está
no caixa 1.
- Quem vai pagar usando o cartão de Crédito está no
caixa 4.
- A moça do último caixa vai pagar usando Dinheiro.
- Quem veio com o Marido está exatamente à esquerda
de quem esqueceu de comprar Pão.
- Quem vai pagar com Cheque está no primeiro caixa.
- A cliente que vai pagar com Cartão de Crédito
esqueceu de comprar Presunto.

- Quem veio de blusa Verde está em algum lugar à
esquerda de quem veio com a blusa Azul.
- A Aline veio fazer compras com o Marido.
- A Carol está no caixa exatamente à direita de quem
veio com o Marido.
- A Natália está no último caixa.
- A Juliana está exatamente à esquerda de quem veio
com a blusa Amarela.
- A moça de blusa Branca esqueceu de comprar
Presunto.
- A mulher da blusa Vermelha trouxe o Filho para o
supermercado.

- Quem esqueceu de comprar Leite vai pagar as
compras com Dinheiro.
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