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1. A figura representa a análise gráfica de um estudo acerca da dispersão de uma doença 
transmitida a um grupo de pessoas que compartilhou um mesmo ambiente de trabalho: 
 

 
Disponível em: www.explorelearning.com. Acesso em: 27 nov. 2011 (adaptado). 

 
De acordo com o padrão apresentado no gráfico, a transmissão da doença ocorreu por 

a) ingestão de água contaminada no mesmo ambiente de trabalho. 
b) consumo de alimentos estragados vindos da mesma fonte. 
c) contaminação pelo ar a partir de uma pessoa infectada. 
d) infecção do grupo por insetos vetores. 
e) manipulação de objetos contaminados. 

 
 
2. A fabricação de cerveja envolve a atuação de enzimas amilases sobre as moléculas de amido 
da cevada. Sob temperatura de cerca de 65 °C, ocorre a conversão do amido em maltose e 
glicose. O caldo obtido (mosto) é fervido para a inativação das enzimas. Após o resfriamento e a 
filtração, são adicionados o lúpulo e a levedura para que ocorra a fermentação. A cerveja sofre 
maturação de 4 a 40 dias, para ser engarrafada e pasteurizada. 

PANEK, A. D. Ciência Hoje, São Paulo, v. 47, n. 279, mar. 2011 (adaptado). 
 

Dentre as etapas descritas, a atividade biológica no processo ocorre durante o(a) 
a) filtração do mosto. 
b) resfriamento do mosto. 
c) pasteurização da bebida. 
d) fermentação da maltose e da glicose. 
e) inativação enzimática no aquecimento. 

 
 
3. Lobos da espécie Canis lycaon, do leste dos Estados Unidos, estão intercruzando com coiotes 
(Canis latrans). Além disso, indivíduos presentes na borda oeste da área de distribuição de C. 
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lycaon estão se acasalando também com lobos cinzentos (Canis lupus). Todos esses 
cruzamentos têm gerado descendentes férteis.  

Scientific American Brasil, Rio de Janeiro, ano II, 2011 (adaptado). 
 

Os animais descritos foram classificados como espécies distintas no século XVIII. No entanto, 
aplicando-se o conceito biológico de espécie, proposto por Ernst Mayr em 1942, e ainda muito 
usado hoje em dia, esse fato não se confirma, porque 

a) esses animais são morfologicamente muito semelhantes. 
b) o fluxo gênico entre as três populações é mantido. 
c) apresentam nichos ecológicos muito parecidos. 
d) todos têm o mesmo ancestral comum. 
e) pertencem ao mesmo gênero. 

 
 
4. Dupla humilhação destas lombrigas, humilhação de confessá-las a Dr. Alexandre, sério, 
perante irmãos que se divertem com tua fauna intestinal em perversas indagações: “Você vai ao 
circo assim mesmo? Vai levando suas lombrigas? Elas também pagam entrada, se não podem 
ver o espetáculo? E se, ouvindo lá de dentro, as gabarolas do palhaço, vão querer sair para fora, 
hem? Como é que você se arranja?” O que é pior: mínimo verme, quinze centímetros modestos, 
não mais — vermezinho idiota — enquanto Zé, rival na escola, na queda de braço, em tudo, se 
gabando mostra no vidro o novelo comprovador de seu justo gabo orgulhoso: ele expeliu, entre 
ohs! e ahs! de agudo pasmo familiar, formidável tênia porcina: a solitária de três metros. 

ANDRADE, C. D. Boitempo. Rio de Janeiro: Aguiar, 1988. 
 

O texto de Carlos Drummond de Andrade aborda duas parasitoses intestinais que podem afetar a 
saúde humana. Com relação às tênias, mais especificamente, a Taenia solium, considera-se que 
elas podem parasitar o homem na ocasião em que ele come carne de 

a) peixe mal-assada. 
b) frango mal-assada. 
c) porco mal-assada. 
d) boi mal-assada. 
e) carneiro mal-assada. 

 
 
5. A mosca Drosophila, conhecida como mosca-das-frutas, é bastante estudada no meio 
acadêmico pelos geneticistas. Dois caracteres estão entre os mais estudados: tamanho da asa e 
cor do corpo, cada um condicionado por gene autossômico. Em se tratando do tamanho da asa, a 
característica asa vestigial é recessiva e a característica asa longa, dominante. Em relação à cor 
do indivíduo, a coloração cinza é recessiva e a cor preta, dominante. 
Em um experimento, foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os dois 
caracteres, do qual foram geradas 288 moscas. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas 
que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? 

a) 288 
b) 162 
c) 108 
d) 72 
e) 54 
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6. Para a produção de etanol combustível, as usinas retiram água do leito de rios próximos, 
reutilizando-a nas suas instalações. A vinhaça, resíduo líquido gerado nesse processo, é diluída 
para ser adicionada ao solo, utilizando uma técnica chamada de fertirrigação. Por meio desse 
procedimento, o fósforo e o potássio, essenciais à produção de cana-de-açúcar, são devolvidos 
ao solo, reduzindo o uso de fertilizantes sintéticos. 
Essa intervenção humana no destino da vinhaça tem como resultado a diminuição do impacto 
ambiental referente à 

a) erosão do solo. 
b) produção de chuva ácida. 
c) elevação da temperatura global. 
d) eutrofização de lagos e represas. 
e) contaminação de rios por pesticidas. 

 
 
7. Há processos industriais que envolvem reações químicas na obtenção de diversos produtos ou 
bens consumidos pelo homem. Determinadas etapas de obtenção desses produtos empregam 
catalisadores químicos tradicionais, que têm sido, na medida do possível, substituídos por 
enzimas. 
 
Em processos industriais, uma das vantagens de se substituírem os catalisadores químicos 
tradicionais por enzimas decorre do fato de estas serem 

a) consumidas durante o processo. 
b) compostos orgânicos e biodegradáveis. 
c) inespecíficas para os substratos. 
d) estáveis em variações de temperatura. 
e) substratos nas reações químicas. 

 
 
8. A transferência de genes que poderiam melhorar o desempenho esportivo de atletas saudáveis 
foi denominada doping genético. Uma vez inserido no genoma do atleta, o gene se expressaria 
gerando um produto endógeno capaz de melhorar o desempenho atlético. 

ARTOLI, G. G.; HIRATA, R. D. C.; LANCHA JR., A. H. Revista Brasileira de Medicina 
Esportiva, v. 13, n. 5, 2007 (adaptado). 

 
Um risco associado ao uso dessa biotecnologia é o(a) 

a) obtenção de baixo condicionamento físico. 
b) estímulo ao uso de anabolizantes pelos atletas. 
c) falta de controle sobre a expressão fenotípica do atleta. 
d) aparecimento de lesões decorrentes da prática esportiva habitual. 
e) limitação das adaptações fisiológicas decorrentes do treinamento físico. 

 
 
9. Garrafas PET (politereftalato de etileno) têm sido utilizadas em mangues, onde as larvas de 
ostras e de mariscos, geradas na reprodução dessas espécies, aderem ao plástico. As garrafas 
são retiradas do mangue, limpas daquilo que não interessa e colocadas nas “fazendas” de 
criação, no mar. 

GALEMBECK, F. Ciência Hoje, São Paulo, v. 47, n. 280, abr. 2011 (adaptado). 
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Nessa aplicação, o uso do PET é vantajoso, pois 
a) diminui o consumo de garrafas plásticas. 
b) possui resistência mecânica e alta densidade. 
c) decompõe-se para formar petróleo a longo prazo. 
d) é resistente ao sol, à água salobra, a fungos e bactérias. 
e) é biodegradável e poroso, auxiliando na aderência de larvas e mariscos. 

 
 
10. O estudo do comportamento dos neurônios ao longo de nossa vida pode aumentar a 
possibilidade de cura do autismo, uma doença genética. A ilustração do experimento mostra a 
criação de neurônios normais a partir de células da pele de pacientes com autismo: 
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Analisando-se o experimento, a diferenciação de células-tronco em neurônios ocorre estimulada 
pela 

a) extração e utilização de células da pele de um indivíduo portador da doença. 
b) regressão das células epiteliais a células-tronco em um meio de cultura apropriado. 
c) atividade genética natural do neurônio autista num meio de cultura semelhante ao cérebro. 
d) aplicação de um fator de crescimento (hormônio IGF1) e do antibiótico Gentamicina no 

meio de cultura. 
e) criação de um meio de cultura de células que imita o cérebro pela utilização de vitaminas e 

sais minerais. 
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Gabarito 
 
1. C 
2. D 
3. B 
4. C 
5. B 
6. D 
7. B 
8. C 
9. D 
10. E 
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 Impactos Ambientais e Conferências 
 
1.  

 
Fonte: http://karlacunha.com.br/tag/charges/, acesso em 20/11/2012. 

  
A Carta da Terra 
 
Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade 
deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e 
frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir 
adiante, devemos reconhecer que o meio de uma diversidade de culturas e formas de vida, 
somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos 
somar forças para gerar uma sociedade sustentável global baseada no respeito pela natureza, 
nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Para chegar a esse 
propósito, é imperativo que, nós, os povos da terra, declaremos nossa responsabilidade uns para 
os outros, com grande comunidade da vida, e com as futuras gerações. (...) 

Preâmbulo da Carta da Terra. Em: www.eartcharter.org. 
  
Diante das questões ambientais e do desenvolvimento sustentável que permeiam as discussões 
da sociedade atual, assinale a opção correta: 

a) O conceito de desenvolvimento sustentável começou a ser elaborado no início do século 
XVI, antes mesmo da Primeira Revolução Industrial. 

b) Em 1972, em Estocolmo, na Suécia, representantes de 113 países reuniram-se para 
debater questões relativas ao meio ambiente. Este encontro é considerado como a primeira 
mobilização em torno desse tema. 

c) Em 1992, o Rio de Janeiro abrigou a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o 
Desenvolvimento (Rio-92). Nesse encontro foi assinado o Protocolo de Kyoto por todos os 
países que participaram do evento. 
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d) Em 2002, foi a vez do Egito abrigar a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento 
Sustentável; nesse encontro foram discutidas somente questões relacionadas ao meio 
ambiente. Esse encontro recebeu a denominação de Rio + 10, pois aconteceu 10 anos 
após a conferência do Rio-92. 

e) Em 2012, o Brasil foi o palco do encontro da maior conferência da ONU sobre 
desenvolvimento sustentável. Foram discutidas nessa ocasião a Agenda 21 e economia 
verde. Infelizmente, devido à crise econômica, países da União Europeia não participaram 
do evento. 

 
 
2. Nos jornais em todo o mundo, cotidianamente a palavra crise está presente e associada à 
economia. Várias reuniões de lideranças mundiais são realizadas para discutir a crise econômica 
e, nelas, a questão ambiental é geralmente tratada com menor profundidade com que se discutem 
os problemas econômicos. Um dos grandes desafios para diminuir o peso da crise ambiental é 

a) difundir, em escala global, os hábitos de consumo que estão presentes nos países 
tradicionalmente desenvolvidos. 

b) controlar a natalidade nos países mais pobres e emergentes de modo a retardar a chegada 
dos 8 bilhões de habitantes previstos para 2015. 

c) desenvolver pesquisas de novas tecnologias para incentivar o uso de recursos naturais 
menos susceptíveis ao esgotamento. 

d) expandir modelos econômicos neoliberais que concretizem ações voltadas à educação 
ambiental nos países pobres. 

e) promover a desconcentração espacial das populações que vivem nos vales fluviais onde 
há forte pressão sobre os recursos naturais. 

 
 
3. Analise o esquema a seguir. 
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Assinale a alternativa que identifica o processo X desencadeador das situações mostradas no 
esquema. 

a) Inversão térmica. 
b) Perda da biodiversidade. 
c) Redução da camada de ozônio. 
d) Poluição atmosférica. 
e) Mudanças climáticas. 

 
 
4. O fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais 
do clima pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor 
antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. 

BARBOSA. R. V. R. Áreas verdes e qualidade térmica em ambientes urbanos. Estudo em 
microclimas em Maceió. São Paulo.EdUSP.2005. 

 
O texto exemplifica uma importante alteração sócio ambiental, comum aos centros urbanos. A 
maximização desse fenômeno ocorre 

a) pela reconstrução dos leitos originais dos cursos d’água antes canalizados. 
b) pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos. 
c) pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios. 
d) pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades. 
e) pela construção de vias expressas e gerenciamento de tráfego terrestre. 

 
 
5. Uma região industrial lança ao ar gases como o dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, 
causadores da chuva ácida. A figura mostra a dispersão desses gases poluentes. 
 
Considerando o ciclo da água e a dispersão dos gases, analise as seguintes possibilidades: 
I. As águas de escoamento superficial e de precipitação que atingem o manancial poderiam 
causar aumento de acidez da água do manancial e provocar a morte de peixes. 
II. A precipitação na região rural poderia causar aumento de acidez do solo e exigir procedimentos 
corretivos, como a calagem. 
III. A precipitação na região rural, embora ácida, não afetaria o ecossistema, pois a transpiração 
dos vegetais neutralizaria o excesso de ácido. 
 
Dessas possibilidades, 

a) pode ocorrer apenas a I. 
b) pode ocorrer apenas a II. 
c) podem ocorrer tanto a I quanto a II. 
d) podem ocorrer tanto a I quanto a III. 
e) podem ocorrer tanto a II quanto a III. 
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Gabarito 
 
1. B 
2. C 
3. E 
4. D 
5. C 
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Revisão ENEM – Matemática  
 
1. (Enem) Uma equipe de especialistas do centro meteorológico de uma cidade mediu a 
temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do 
primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados 
servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e 
anos.  
 
As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro:  
 

Dia do mês Temperatura (em ºC) 

1 15,5 

3 14 

5 13,5 

7 18 

9 19,5 

11 20 

13 13,5 

15 13,5 

17 18 

19 20 

21 18,5 

23 13,5 

25 21,5 

27 20 

29 16 

 
Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são, respectivamente, iguais a  

a) 17°C,17°C e 13,5°C.    
b) 17°C,18°C e 13,5°C.    
c) 17°C,135°C e 18°C.    
d) 17°C,18°C e 21,5°C.    
e) 17°C, 13,5°C e 21,5°C.    

  
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO  
 
A população mundial está ficando mais velha, os índices de natalidade diminuíram e a expectativa 
de vida aumentou. No gráfico seguinte, são apresentados dados obtidos por pesquisa realizada 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), a respeito da quantidade de pessoas com 60 anos 
ou mais em todo o mundo. Os números da coluna da direita representam as faixas percentuais. 
Por exemplo, em 1950 havia 95 milhões de pessoas com 60 anos ou mais nos países 
desenvolvidos, número entre 10% e 15% da população total nos países desenvolvidos. 
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2. (Enem) Suponha que o modelo exponencial y = 363 e0,03x, em que x = 0 corresponde ao ano 
2000, x = 1 corresponde ao ano 2001, e assim sucessivamente, e que y é a população em 
milhões de habitantes no ano x, seja usado para estimar essa população com 60 anos ou mais de 
idade nos países em desenvolvimento entre 2010 e 2050. Desse modo, considerando e0,3 = 1,35, 
estima-se que a população com 60 anos ou mais estará, em 2030, entre  

a) 490 e 510 milhões.    
b) 550 e 620 milhões.    
c) 780 e 800 milhões.    
d) 810 e 860 milhões.    
e) 870 e 910 milhões.    

 
 

3. (Enem) O gráfico a seguir apresenta o gasto militar dos Estados Unidos, no período de 1988 a 
2006. 
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Com base no gráfico, o gasto militar no início da guerra no Iraque foi de  
a) U$ 4.174.000,00.     
b) U$ 41.740.000,00.    
c) U$ 417.400.000,00.     
d) U$ 41.740.000.000,00.    
e) U$ 417.400.000.000,00.    

   
 
4. (Enem) Um fabricante de cosméticos decide produzir três diferentes catálogos de seus 
produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um 
catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos 

com originais de impressão. Os catálogos 1 2C , C  e 3C terão, respectivamente,50, 45e 40  páginas. 

Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que 1C  e 2C  terão 10  páginas em comum; 

1C  e 3C  terão 6  páginas em comum; 2C  e 3C  terão 5  páginas em comum, das quais 4  também 

estarão em 1C .  

 
Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem dos três 
catálogos, necessitará de um total de originais de impressão igual a:  

a) 135.     

b) 126.     

c) 118.     

d) 114.     
e) 110.     

   
 
5. (Enem) Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga 
transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o 
piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de 
carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas 
frequentes de acidentes. 
 
Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens, um 
caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar, no máximo, 1500 telhas ou 1200 tijolos. 
 
Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos, no máximo, podem ser 
acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão?  

a) 300 tijolos.    
b) 360 tijolos.    
c) 400 tijolos.    
d) 480 tijolos.    
e) 600 tijolos.    

   
 
6. (Enem) O Salto Triplo é uma modalidade do atletismo em que o atleta dá um salto em um só 
pé, uma passada e um salto, nessa ordem. Sendo que o salto com impulsão em um só pé será 
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feito de modo que o atleta caia primeiro sobre o mesmo pé que deu a impulsão; na passada ele 
cairá com o outro pé, do qual o salto é realizado. 

Disponível em: www.cbat.org.br (adaptado). 
 
Um atleta da modalidade Salto Triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que, do 
segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía em 1,2 m, e, do terceiro para o segundo salto, o 
alcance diminuía 1,5 m. Querendo atingir a meta de 17,4 m nessa prova e considerando os seus 
estudos, a distância alcançada no primeiro salto teria de estar entre  

a) 4,0 m e 5,0 m.     
b) 5,0 m e 6,0 m.    
c) 6,0 m e 7,0 m.     
d) 7,0 m e 8,0 m.    
e) 8,0 m e 9,0 m.    

   
 
7. (Enem) Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que seria 
dividido entre elas em cotas iguais. Verificou-se ao final que, para arcar com todas as despesas, 
faltavam R$ 510,00, e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto foi decidido 
que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda 
contribuído pagaria a sua parte, e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir 
com mais R$ 7,00. 
 
De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada 
uma das 55 pessoas?  

a) R$ 14,00.    
b) R$ 17,00.    
c) R$ 22,00.    
d) R$ 32,00.    
e) R$ 57,00.    

   
 

8. (Enem) A Escala de Magnitude de Momento (abreviada como MMS e denotada como WM ), 

introduzida em 1979 por Thomas Haks e Hiroo Kanamori, substituiu a Escala de Richter para 
medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, 
a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos 

da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. WM e 0M  se 

relacionam pela fórmula:  

  W 10 0

2
M 10,7 log  (M )

3
 

 

Onde 0M  é o momento sísmico (usualmente estimado a partir dos registros de movimento da 

superfície, através dos sismogramas), cuja unidade é o dina.cm. O terremoto de Kobe, acontecido 
no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na 

comunidade científica internacional. Teve magnitude WM 7,3 .  
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U.S. GEOLOGICAL SURVEY, Historic Earthquakes. Disponível em: http://earthquake.usgs.gov. 
Acesso em: 1 maio 2010 (adaptado). 

U.S. GEOLOGICAL SURVEY. USGS Earthquake Magnitude Policy. Disponível em: 
http://earthquake.usgs.gov. Acesso em: 1 maio 2010 (adaptado). 

 
Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi 

o momento sísmico 
0M do terremoto de Kobe (em dina.cm)?  

a) 5,1010     

b) 0,7310     

c) 12,0010     

d) 21,6510     

e) 27,0010     

 
 

9. (Enem) Um aluno registrou as notas bimestrais de algumas de suas disciplinas numa tabela. 
Ele observou que as entradas numéricas da tabela formavam uma matriz 4x4, e que poderia 
calcular as medias anuais dessas disciplinas usando produto de matrizes. Todas as provas 
possuíam o mesmo peso, e a tabela que ele conseguiu é mostrada a seguir. 
 

 
1º 

bimestre 
2º 

bimestre 
3º 

bimestre 
4º 

bimestre 

Matemática 5,9 6,2 4,5 5,5 

Português 6,6 7,1 6,5 8,4 

Geografia 8,6 6,8 7,8 9,0 

História 6,2 5,6 5,9 7,7 

 
Para obter essas médias, ele multiplicou a matriz obtida a partir da tabela por  

a) 
 
 
 

1 1 1 1

2 2 2 2
    

b) 
 
 
 

1 1 1 1

4 4 4 4
    

c) 

 
 
 
 
 
 

1

1

1

1

    

d) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

1

2

1

2

1

2
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e) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

4

1

4

1

4

1

4

    

   
 
10. (Enem) As projeções para a produção de arroz no período de 2012–2021, em uma 
determinada região produtora, apontam para uma perspectiva de crescimento constante da 
produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz, em toneladas, que será produzida 
nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. 
 

Ano Projeção da 
produção (t) 

2012 50,25 

2013 51,50 

2014 52,75 

2015 54,00 

 
A quantidade total de arroz, em toneladas, que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 
será de  

a) 497,25.    
b) 500,85.    
c) 502,87.    
d) 558,75.    
e) 563,25.    

 
 

11. (Enem) Fractal (do latim fractus, fração, quebrado) - objeto que pode ser dividido em partes 
que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda 
as propriedades e o comportamento dos fractais - objetos geométricos formados por repetições 
de padrões similares. 
 
O triângulo de Sierpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por 
meio dos seguintes passos: 
1. comece com um triângulo equilátero (figura 1); 
2. construa um triângulo em que cada lado tenha a metade do tamanho do lado do triângulo 

anterior e faça três cópias; 
3. posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice comum com um dos 

vértices de cada um dos outros dois triângulos, conforme ilustra a figura 2; 
4. repita sucessivamente os passos 2 e 3 para cada cópia dos triângulos obtidos no passo 3 

(figura 3). 
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De acordo com o procedimento descrito, a figura 4 da sequência apresentada acima é  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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Gabarito 
 
1. B 
2. E 
3. E 
4. C 
5. D 
6. D 
7. D 
8. E 
9. E 
10. D 
11. C 
  

 
 


