Dia dos Pais - Problema de Lógica
Adriana, Carolina, Daniela, Mariana e a Patrícia foram ao shopping comprar o presente de Dia dos
Pais. Elas já sabem o que vão dar e o quanto podem gastar. A partir das dicas, descubra as
características do presente, o nome e time do pai de cada uma e a cor da bolsa que elas estão
usando.
Nome: Adriana, Carolina, Daniela, Mariana, Patrícia
Bolsa: amarela, azul, branca, verde, vermelha
Gastar: R$ 50, R$ 75, R$ 100, R$ 200, R$ 300
Pai: André, Carlos, Fábio, João, Paulo

Filha #1

Filha #2

Presente: calça jeans, camisa, carteira, gravata,
perfume
Time: Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Santos, São
Paulo

Filha #3

Filha #4

Filha #5

Nome
Bolsa
Gastar
Pai
Presente
Time

- O pai da quarta filha é Corintiano.
- O Carlos é o pai da segunda filha.
- Quem pretende gastar R$ 50 no presente está em
uma das pontas.
- A mulher de bolsa Verde esta exatamente à esquerda
de quem vai comprar uma Carteira.
- Paulo é o pai Santista.
- Quem pretende gastar o maior valor está em uma
das pontas.
- A Carolina está ao lado da mulher cujo pai é
Palmeirense.
- O João é Palmeirense.
- A mulher cujo pai torce pra Lusa está em algum lugar
entre a que tem a bolsa Branca e a com pai
Palmeirense, nessa ordem.
- Quem pretende gastar R$ 200 está exatamente à
esquerda de quem pode gastar R$ 300 no presente.
- O Fábio é o pai da garota na quarta posição.

- A moça de bolsa Vermelha está em algum lugar entre
a filha do André e a com bolsa Amarela, nessa ordem.
- Quem quer dar uma Calça Jeans está ao lado de
quem vai comprar um Perfume.
- A Daniela escolheu uma Gravata como presente.
- A moça de bolsa Azul está na segunda posição.
- A filha que pretende gastar R$ 100 está em algum
lugar entre quem vai comprar uma Camisa e quem vai
gastar R$ 200.
- A Adriana está em algum lugar à esquerda da filha do
Santista.
- A filha de bolsa Verde vai comprar um presente de
R$ 100.
- A Patrícia está em algum lugar à esquerda de quem
vai comprar um Perfume.
- A filha do torcedor da Portuguesa vai gastar R$ 75 no
presente.
- A Adriana vai comprar um presente de até R$ 100.
- A Patrícia está exatamente à direita da Mariana.
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