
Cinco rapazes estão na �la do caixa para pagar pelo presente que vão comprar de Dia das Mães. Descubra o que eles vão

comprar e quanto vão gastar.
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Jogue Mais Problemas De Lógica
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MAIS

QUEBRA

CUCAS

Nome: Danilo, Douglas, Julio, Rogério, William

Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Idade: 25, 26, 27, 28, 29

Presente: bolsa, brincos , perfume, sandália, vestido

Gastar: R$ 50, R$ 75, R$ 100, R$ 200, R$ 300

Mãe: Cristiane, Denise, Karina, Mônica, Paula

⇒ Na quinta posição está o homem que vai gastar menos.

⇒ William está em algum lugar à esquerda do homem de

camiseta Amarela.

⇒ Em uma das pontas está quem vai comprar uma

Sandália.

⇒ O �lho da Cristiane está ao lado de quem vai gastar R$

50.

⇒ O homem de Vermelho está ao lado do �lho da Denise.

⇒ Quem vai comprar um Vestido está em algum lugar à

direita do Douglas.

⇒ Cristiane vai ganhar um presente de R$ 200.

⇒ O homem de 26 anos está exatamente à direita do Julio.

⇒ Em uma das pontas está o rapaz de camiseta Amarela.

⇒ Karina vai receber um presente de R$ 100.

⇒ Douglas está ao lado do �lho da Karina.

⇒ O homem mais velho está na quinta posição.

⇒ O rapaz de Verde está exatamente à esquerda do de

Branco.

⇒ Quem vai comprar uma Bolsa está exatamente à direita

de quem vai comprar um Vestido.

⇒ O �lho da Karina está ao lado de quem vai comprar uma

Bolsa.

⇒ Quem vai comprar um Perfume está ao lado de quem

vai gastar R$ 100.

⇒ Quem vai comprar o presente mais caro está

exatamente à esquerda de quem está de Vermelho.

⇒ Na terceira posição está o rapaz da camiseta Verde.

⇒ Julio tem 27 anos.

⇒ Danilo está ao lado do �lho da Karina.

⇒ Denise vai ganhar um par de Brincos do seu �lho.

⇒ O �lho da Mônica está em uma das pontas.

⇒ O rapaz de Azul está ao lado do rapaz de 28 anos.

Dia das Mães
Problema de Lógica
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