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Percepção espacial
Pontuação: 9
A percepção espacial refere-se à capacidade da candidata de encontrar estrutura e regularidade
em formas e sequências que seguem um padrão lógico. Isso é medido por figuras mentalmente
rotativas, completando sequências e descobrindo regularidade nas formas. A baixa pontuação pode
ser o resultado de uma menor capacidade nesta área, mas também pode ser a consequência de
descuido.
Nadia Rodrigues marcou 9 em uma escala de 9 pontos, que indica que a percepção espacial em
Nível superior é muito alto.

Percepção numérica
Pontuação: 9
A percepção numérica refere-se à capacidade de um candidato para ter uma percepção nas
relações matemáticas. A capacidade de calcular rapidamente e reconhecer padrões e
regularidades sob pressão do tempo é um indicativo de uma boa percepção numérica. Uma
pontuação baixa poderia ser o resultado de uma capacidade menor nesta área, mas também
poderia ser a consequência do descuido.
Nadia Rodrigues marcou 9 em uma escala de 9 pontos, que indica que a percepção numérica em
Nível superior é muito alto.

Percepção linguística
Pontuação: 6
A percepção linguística refere-se à capacidade da candidata de compreender e usar a linguagem.
Reconhecer analogias é o indicativo de uma boa percepção linguística. A baixa pontuação pode
ser o resultado de uma menor capacidade nesta área, mas também pode ser a consequência de
descuido.
Nadia Rodrigues marcou 6 em uma escala de 9 pontos, que indica que a percepção linguística em
Nível superior é acima da média.

Percepção técnica
Pontuação: 8
A percepção técnica refere-se à capacidade da candidata para compreender os problemas técnicos
ou físicos. Esta capacidade é medida sob a pressão de tempo.
Nadia Rodrigues marcou 8 em uma escala de 9 pontos, que indica que a percepção técnica em

Nível superior é Alto.

Controlar
Pontuação: 5
O Controle indica a medida em que Nadia Rodrigues é capaz de trabalhar rápido e
meticulosamente e realizar uma nova tarefa de forma eficiente sob pressão. Este teste indica o
nível em que Nadia Rodrigues é capaz de classificar, ordenar e controlar. Estas qualidades são
importantes em cargos administrativos e técnicos. A baixa pontuação nesta área poderia ser a
consequência de descuido, um ritmo de trabalho lento ou perfeccionismo.
Nadia Rodrigues marcou 5 em uma escala de 9 pontos. Isto significa que a pontuação em Controle
em nível Nível superior é média. Por favor note que erros 1 foram cometidos ao longo de 46
perguntas respondidas em um total de 100 perguntas.

Calcular
Pontuação: 9
A avaliação matemática consiste de 39 problemas matemáticos com 5 respostas alternativas cada.
Os problemas matemáticos consistem de adições, subtrações, divisões e multiplicações. É
importante que você tente fazer essa avaliação o mais rapidamente possível. Os problemas
começam relativamente fáceis e ficam progressivamente mais difíceis. Por um lado, o teste mede a
sua intuição matemática, por outro, a sua capacidade de lidar com números. O resultado pode ser
um indicativo para o trabalho que exige essas habilidades. A precisão é muitas vezes fundamental
para esse trabalho.
Nadia Rodrigues marcou 9 em uma escala de 9 pontos, que indica que as habilidades matemáticas
no Nível superior é muito alto.
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