
Cinco clientes estão na �la do correio esperando para enviar um pacote. Para qual cidade cada um enviará o seu pacote?
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Jogue Mais Problemas De Lógica

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

MAIS

JOGOS

CEREBRAIS

Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Nome: David, Frederico, Jorge, Rafael, Ulisses

Destino: Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Porto Velho, São

Luís

Peso: 500 g, 700 g, 900 g, 1100 g, 1300 g

Idade: 26 anos, 30 anos, 38 anos, 41 anos, 52 anos

Pro�ssão: açougueiro, biólogo, desenhista, humorista,

químico

⇒ Em uma das pontas está o cliente que vai mandar um

pacote para a região sul.

⇒ O Químico está exatamente à direita do cliente de 30

anos.

⇒ Na segunda posição está o cliente que vai enviar um

pacote para Goiânia.

⇒ O cliente de 41 anos está exatamente à esquerda de

quem vai mandar um pacote de 500 g.

⇒ O Biólogo vai mandar um pacote para Minas Gerais.

⇒ O cliente de camiseta Amarela está em algum lugar

entre o cliente de camiseta Azul e quem vai mandar um

pacote para Belo Horizonte, nessa ordem.

⇒ O Açougueiro está ao lado de quem vai enviar um

pacote de 1100 g.

⇒ Ulisses está na quarta posição.

⇒ O Humorista está ao lado do cliente de camiseta Verde.

⇒ O homem de camiseta Verde tem 30 anos.

⇒ O cliente de Amarelo está em algum lugar entre o

cliente mais novo e o cliente de 41 anos, nessa ordem.

⇒ O homem de camiseta Branca está ao lado do cliente de

41 anos.

⇒ Rafael está em uma das pontas.

⇒ O Desenhista está ao lado do cliente de 38 anos.

⇒ Jorge está em algum lugar à direita do homem de

Verde.

⇒ David está exatamente à esquerda do cliente de

camiseta Vermelha.

⇒ Quem vai enviar o pacote mais leve está em algum

lugar à direita do cliente de Verde.

⇒ O cliente que vai mandar um pacote de 1300 g está

exatamente à direita do Desenhista.

⇒ O cliente que vai enviar o pacote de 700 g está

exatamente à esquerda de Frederico.

⇒ Em uma das pontas está o cliente que vai enviar um

pacote para a região norte.

⇒ Na quarta posição está o cliente que vai mandar um

pacote para São Luís.

⇒ O homem de Amarelo está em algum lugar entre o

Rafael e quem vai enviar um pacote para Porto Velho,

nessa ordem.
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