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Cláusulas de ressalva:
Este website contém ou fornece acesso a testes de raciocínio lógico-matemático
genericamente designados como testes de Q.I. Salientamos que o resultado de qualquer teste
de Q.I. online poderá não corresponder ao valor obtido num teste supervisionado e
administrado por um profissional ou organismo credenciado e que só um teste realizado nestas
condições pode ser considerado como indicativo do seu Quociente de Inteligência (de acordo
com a definição deste).

O autor deste website, Carlos Paula Simões não pretende assim que estes testes sejam
tomados como equivalentes a um teste padrão de inteligência administrado por profissionais
qualificados, nem pretende considerar-se qualificado para a administração de tais testes.
Devem portanto ser tomados pelo que são: exercícios de raciocínio, que apresentam uma
disposição semelhante à de alguns testes de inteligência e para os quais foi encontrada, na
maior parte dos casos, uma boa correlação com resultados obtidos em testes padrão de Q.I.

Este website contém ainda hiperligações para outros websites. Estas hiperligações não devem
ser entendidas como promoção ou recomendação de qualquer produto ou serviço
comercializado ou oferecido em tais websites, e nenhuma informação em tais websites é da
responsabilidade de Carlos Paula Simões, nem por este foi avalizada ou subscrita.

Carlos Paula Simões não poderá ser considerado responsável por qualquer dano material,
moral ou outra qualquer consequência directa ou indirecta, resultante da visita a tais websites.
Qualquer referência a qualquer produto comercial específico, processos ou serviços através de
designação comercial, marca registrada, indicação do fabricante ou outros, não pode ser
entendida como aprovada ou recomendada por Carlos Paula Simões. As opiniões expressas
em quaisquer desses websites são das exclusiva responsabilidade individual dos autores e
proprietários desses locais e não reflectem as opiniões de Carlos Paula Simões. Carlos Paula
Simões não endossa ou recomenda qualquer produto comercial, processo ou actividade
identificados em quaisquer dos websites referidos.

1/1

