Loja de Molduras - Problema de Lógica
Cinco mulheres estão lado a lado em uma loja de molduras. Cada uma delas mandou emoldurar um
determinado objeto usando uma moldura específica. Os prazos de entrega variam, assim como a
quantidade de parcelas escolhidas para efetuarem o pagamento a prazo. Siga as dicas e use a lógica
para descobrir qual objeto cada uma delas mandou emoldurar.
Bolsa: amarela, azul, branca, verde, vermelha

Moldura: colorida, dourada, laminada, prateada, preta

Nome: Agatha, Heloísa, Luiza, Milena, Valéria

Prazo: 3 dias, 5 dias, 7 dias, 9 dias, 11 dias

Objeto: certificado, espelho, gravura, pôster, quadro

Parcelas: 2x, 3x, 4x, 5x, 6x
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- Na terceira posição está a cliente que precisará
aguardar uma semana para receber a moldura dela.

- O Quadro foi o objeto emoldurado pela cliente que
parcelou o serviço em 4x.

- Heloísa mandou emoldurar um Pôster.

- Valéria está ao lado de quem escolheu a moldura
Laminada.

- A cliente que parcelou em 2x está exatamente à
direita da cliente que escolheu a moldura Preta.
- Luiza escolheu a moldura Colorida.
- A dona da bolsa Vermelha está em algum lugar entre
a mulher que esperará 11 dias e a mulher que optou
pela moldura Preta, nessa ordem.
- Quem escolheu a moldura Prateada está exatamente
à esquerda de quem parcelou o serviço em 3x.
- A cliente da bolsa Azul está ao lado da cliente da
bolsa Verde.
- Agatha está exatamente à direita da mulher que
optou pela moldura Dourada.
- Quem mandou emoldurar um Quadro está
exatamente à esquerda de quem mandou emoldurar
uma Gravura.
- Na quinta posição está a mulher que mandou
emoldurar um Espelho.

- A cliente com o menor prazo de entrega está
exatamente à esquerda da cliente que mandou
emoldurar um Quadro.
- Na segunda posição está a cliente que parcelou em
5x.
- Heloísa está ao lado da mulher que escolheu a
moldura Prateada.
- A dona da bolsa Azul está exatamente à direita da
mulher que parcelou em 3x.
- A mulher da bolsa Vermelha aguardará 3 dias para
receber a moldura dela.
- Quem optou pela moldura Dourada está ao lado de
quem parcelou a compra em 4x.
- O prazo de 9 dias foi dado para quem parcelou em
3x.
- A mulher da bolsa Branca está exatamente à
esquerda da mulher da bolsa Verde.
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