
Termos de uso 

Por favor, leia com atenção os termos e condições abaixo. Eles dizem respeito à utilização da 

skill denominada Wizard by Pearson (“Skill”), desenvolvida pela Pearson Education do Brasil 

Ltda., CNPJ: 01.404.158/0001-90, localizada na Avenida José Luiz Mazzali, 450, Sala A - Setor M 

03B-GLP - Louveira I, Louveira/SP, CEP: 13.290-000 (“Pearson”), e disponibilizada na Alexa – 

assistente virtual da Alexa. Ao utilizar a Skill, você declara estar de acordo com os termos de 

uso. A recusa dos termos de uso impedirá que você utilize as funcionalidades da aplicação. 

Os termos e condições aqui descritos ficam incorporados para todos os fins e efeitos aos 

contratos celebrados digitalmente para utilização de aplicações como a Skill, bem como em 

todos os demais documentos, acordos e contratos firmados ou concluídos entre e a Pearson e 

o usuário. 

Para saber mais sobre o serviço e os dados coletados durante o uso da aplicação, por favor, 

consulte aqui a nossa Política de Privacidade. 

1. Objeto 

É objeto do presente documento os termos de download e utilização da Skill desenvolvida pela 

Pearson, disponibilizada pelo aplicativo da Alexa (Amazon). 

2. Condições de uso e obrigações do usuário 

Com relação ao download e utilização da Skill: 

• A aplicação é livre para download e instalação pelo público em geral. 

• A Pearson reserva o direito de disponibilizar recursos e conteúdos exclusivos para 

alunos/professores/colaboradores disponibilizado por meio de solicitação de cadastro com 

dados de login e senha. Tais recursos não afetarão a experiência do conteúdo livre para o 

público geral; 

• Havendo necessidade de cadastro, para tais conteúdos exclusivos citados anteriormente, no 

momento do cadastro, o usuário deve fornecer informações verídicas e exatas, 

responsabilizando-se exclusiva e integralmente por todo o conteúdo informado, mantendo 

atualizadas as informações enquanto usuário da aplicação; 

• O usuário se compromete a utilizar a aplicação apenas para os propósitos de entretenimento 

e educacionais, de modo que será automaticamente descadastrado caso seja identificada 

conduta de sua autoria em desacordo com os termos de uso. 



3. Modificações dos termos de uso 

Os termos de uso poderão, eventualmente, ter seu conteúdo ou parte dele modificados para 

adequações e inserções, para aprimoramento dos serviços e produtos disponibilizados. 

As novas condições serão informadas aos usuários imediatamente, sendo solicitada nova leitura, 

análise e aceite dos termos, para que o usuário possa manifestar concordância ou oposição às 

modificações, ocasionando a continuidade de utilização da aplicação ou o cancelamento do 

cadastro, respectivamente. 

O documento modificado entrará em vigência a partir do aceite da versão atualizada. 

Ao utilizar a Skill após eventuais modificações, o usuário demonstra sua concordância com as 

novas normas.  

4. Propriedade intelectual 

Todos e quaisquer direitos de propriedade intelectual ou industrial relativos a esta aplicação 

pertencem única e exclusivamente à Pearson Education do Brasil Ltda. Em nenhuma hipótese, 

os termos de uso ou os contratos implicarão transferência, no todo ou em parte, de qualquer 

direito de propriedade intelectual ou industrial ao usuário. 

O usuário se compromete a utilizar a aplicação de acordo com as suas finalidades e exigências 

técnicas; dispor de meios adequados para a utilização da aplicação, incluindo, sem limitação, 

hardware, rede etc.; responsabilizar-se legalmente por quaisquer dados e informações que 

venham a ser armazenados; não fazer ou distribuir quaisquer cópias dos softwares; não alterar, 

combinar, adaptar, traduzir, decodificar, fazer ou solicitar a terceiros engenharia reversa dos 

softwares; não criar trabalhos deles derivados ou solicitar que terceiros o façam; e não ceder, 

licenciar, sublicenciar ou de qualquer outra forma dispor dos softwares. 

5. Aceite 

Para prosseguir, é necessário aceitar/recusar os termos descritos acima. A resposta deve ser 

dada diretamente no aplicativo. 


