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“Divertido e desafiador – e, o melhor de tudo,  
Poundstone explica as respostas.” 

David Rowan, editor da Wired

Você foi reduzido à altura de uma moeda de cinco centavos de 
dólar e jogado num liquidificador. Sua massa foi reduzida de tal 
maneira que sua densidade é a mesma de sempre. As lâminas en-
trarão em movimento em sessenta segundos. O que você faz?

Em Você é inteligente o bastante para trabalhar no Google?, William 
Poundstone analisa mais de 70 questões como essa, de entrevis-
tas extremamente difíceis e ardilosas, dissecando as respostas e 
ensinando os segredos do pensamento criativo.

Esse livro pode ser lido como um guia fascinante, divertido e  
indispensável por quem procura espaço no mercado de trabalho, 
por profissionais de RH que buscam avaliar seus critérios e méto-
dos e por quem quer se manter atualizado. Mas também é feito 
sob medida para os fãs de enigmas lógicos, charadas matemáti-
cas e quebra-cabeças insanos. 

É leitura obrigatória para todos aqueles interessados em desa-
fiar a capacidade do seu raciocínio e desenvolver o pensamento 
criativo.
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“Sua escrita persuasiva e cheia  

de energia torna o livro interessante 
 até para os que não estão  

em busca de emprego.” 
Publishers Weekly

“Através de um grande número  
de questões, o autor oferece um balanço  

de todos os fatores que você deve  
levar em conta para chegar às soluções 

dos enigmas lógicos.” 
New Scientist 


