Liquidação de Eletrodomésticos - Problema de Lógica
Cinco clientes estão lado a lado comprando eletrodomésticos que estão em liquidação em uma loja.
Cada uma escolheu um produto e cada produto tem um desconto específico. Use as dicas para
descobrir qual cliente comprou o fogão.
Camiseta: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Desconto: 25%, 30%, 35%, 40%, 45%

Nome: Angélica, Deise, Julieta, Lúcia, Marcela

Idade: 25 anos, 30 anos, 35 anos, 40 anos, 45 anos

Eletrodoméstico: ar condicionado, fogão, geladeira,
máquina de lavar, micro-ondas

Profissão: atriz, bancária, costureira, engenheira,
frentista

Cliente
#1

Cliente #2

Cliente #3

Cliente #4

Cliente #5

Camiseta
Nome
Eletrodoméstico
Desconto
Idade
Profissão

- A Atriz está exatamente à esquerda da Engenheira.

- Na quinta posição está a mulher de camiseta Azul.

- A cliente de Vermelho está em algum lugar entre a
Atriz e quem está comprando um Micro-ondas, nessa
ordem.

- A mulher que está comprando uma Geladeira está
exatamente à direita da mulher de Amarelo.

- A mulher de 30 anos está exatamente à direita da
mulher que está comprando um Ar condicionado.

- A cliente de 35 anos está em algum lugar entre a
cliente de 45 anos e a cliente de 40 anos, nessa
ordem.

- A cliente que conseguiu o maior desconto está ao
lado da cliente de Verde.

- A Bancária está exatamente à esquerda de quem
conseguiu 40% de desconto.

- A Engenheira está exatamente à esquerda da mulher
de 40 anos.

- A cliente de camiseta Branca está ao lado da cliente
que obteve 25% de desconto.

- A cliente mais nova está exatamente à direita da
cliente de 30 anos.

- Deise está exatamente à direita da Bancária.

- A Frentista está comprando uma Geladeira.
- Em uma das pontas está a cliente que está
comprando um eletrodoméstico com 30% de desconto.
- Lúcia está em algum lugar entre a cliente de Verde e
a Marcela, nessa ordem.
- Quem conseguiu um desconto de 35% está
exatamente à esquerda de quem tem 35 anos.

- Julieta trabalha como Costureira.
- A Bancária está exatamente à esquerda da mulher de
30 anos.
- Julieta está em uma das pontas.
- A Atriz está ao lado da mulher de 35 anos.
- A cliente de camiseta Branca está exatamente à
direita da mulher de 40 anos.

- A cliente que está comprando uma Máquina de lavar
está ao lado da cliente que obteve o menor desconto.
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