Compras no Mercado - Problema de Lógica
Cinco clientes estão em caixas, lado a lado, no supermercado. Eles acabaram de pagar e estão
colocando as compras nas suas respectivas sacolas. Siga as dicas e use a lógica para descobrir o que
cada um comprou e quanto de desconto cada cliente obteve.
Sacola: amarela, azul, branca, verde, vermelha
Atendente: Ana, Cristina, Helen, Paloma, Rayane
Cliente: Bernardo, Edson, Felipe, Joaquim, Renan

Produtos: alimentos, bebidas, carnes, limpeza,
perfumaria
Desconto: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%
CPF: 123, 246, 357, 456, 789
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- No segundo caixa está o cliente que comprou Carnes.
- Em uma das pontas está o cliente que comprou
produtos de Perfumaria.
- O cliente do CPF que começa com 789 está
exatamente à direita do cliente que obteve 20% de
desconto.
- Felipe está em algum lugar entre os clientes dos CPFs
246 e 357, nessa ordem.
- O dono da sacola Vermelha está em algum lugar à
esquerda do cliente de CPF 357.
- Joaquim está no terceiro caixa.
- Os primeiros dígitos do CPF do cliente da sacola Azul
são pares.
- Edson está em algum lugar à direita do cliente da
sacola Branca.
- Na quarta posição está o cliente cujo CPF começa
com 123.
- O cliente de CPF 789 comprou produtos de
Perfumaria.

- O cliente de CPF 456 está ao lado do cliente que
obteve 10% de desconto.
- O caixa atendido pela Paloma está exatamente à
esquerda do caixa que está o cliente de CPF 789.
- Os produtos de Perfumaria tiveram um desconto de
15%.
- Cristina está atendendo no quinto caixa.
- Ana está no caixa exatamente à esquerda do caixa do
cliente que obteve 10% de desconto.
- No caixa do meio está o cliente que comprou apenas
Alimentos.
- Bernardo está usando uma sacola Branca.
- Em uma das pontas está o cliente que obteve o
menor desconto em termos percentuais.
- Helen está no caixa em algum lugar à direita do caixa
do cliente da sacola Azul.
- O cliente que comprou produtos de Limpeza está
exatamente à esquerda do cliente da sacola Amarela.
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