
Cinco clientes acabaram de pegar um empréstimo no banco. Sigas as dicas para descobrir qual deles vai pagar o
empréstimo em 8 vezes.
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Jogue Mais Problemas De Lógica

rachacuca.com.br/x/problemas-de-logica

MAIS

JOGOS

INTELIGENTES

Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: Álvaro, Everton, Fágner, Joaquim, Manuel

Valor: R$ 2500, R$ 5000, R$ 7500, R$ 10000, R$ 12500

Motivo: carro, empreender, reforma, saúde, viagem

Parcelas: 4x, 6x, 8x, 10x, 12x

Idade: 40 anos, 45 anos, 50 anos, 55 anos, 60 anos

⇒ O cliente de camiseta Branca está exatamente à direita
do cliente que vai Empreender.

⇒ O cliente que pegou o menor empréstimo está ao lado
do cliente que vai parcelar o empréstimo em 10x.

⇒ O homem de Verde está em algum lugar à esquerda do
homem de Vermelho.

⇒ Quem vai pagar o empréstimo em 10x está em algum
lugar entre o Everton e quem pegou R$ 2500 emprestado,
nessa ordem.

⇒ Joaquim está ao lado do homem de 45 anos.

⇒ O homem de camiseta Azul está exatamente à
esquerda do homem que pegou empréstimo para fazer
uma Reforma.

⇒ O homem mais velho está ao lado do homem que pegou
o maior empréstimo.

⇒ O cliente que pegou empréstimo por motivo de Saúde
está em algum lugar entre o cliente de Azul e o cliente
que vai Empreender, nessa ordem.

⇒ O cliente de camiseta Verde pegou o empréstimo de R$
2500.

⇒ O homem de 50 anos está ao lado do homem que pegou
dinheiro emprestado para fazer uma Reforma.

⇒ Everton vai pagar o empréstimo em 4 meses.

⇒ O homem que pegou R$ 5000 está exatamente à
esquerda do homem que pegou R$ 12500.

⇒ O cliente que pegou R$ 10000 está ao lado do cliente que
está com problemas de Saúde.

⇒ O homem de 45 anos pegou dinheiro emprestado para
comprar um Carro.

⇒ Joaquim está exatamente à direita do cliente que vai
pagar o empréstimo em 12x.

⇒ Quem vai fazer uma Reforma está em algum lugar
entre o Everton e quem pegou R$ 2500 emprestado, nessa
ordem.

⇒ Na terceira posição está o homem de 50 anos.

⇒ O homem de camiseta Vermelha está em algum lugar à
esquerda do homem que vai pagar o empréstimo em 6x.

⇒ Fágner tem 40 anos.

⇒ Quem vai comprar um Carro está exatamente à direita
de quem pegou o empréstimo de R$ 5000.

⇒ Álvaro está exatamente à direita de quem optou por
pagar o empréstimo em 10x.

Empréstimos Bancários
Problema de Lógica
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