
 

 

Resolução da atividade complementar - MAT2_12ALG01 
 
1- Descubra o elemento  que falta na sequência de figuras, justifique: 
 

  
 
Nesta atividade o aluno deverá completar a terceira figura com o copo de 
tamanho médio. Ele deverá compreender que o conceito utilizado na sequência 
é o tamanho variável dos objetos. A sequência correta é: 
 

 
 
2- Encontre a seta que está fora do padrão da sequência: 
 

 
 
O aluno poderá dividir as setas em grupos iniciais, realize perguntas como “Por 
onde inicia a sequência? E em que figura termina?”. Caso haja dificuldades em 
encontrar a seta que está fora do padrão, peça para que ele construa a quarta 
sequência baseando-se nas duas iniciais. A comparação é uma possibilidade 
para se encontrar a solução do problema. 
A associação por números ou letras, indicando cada figura a um elemento, é 
uma propriedade bastante flexível para alunos que não conseguem ainda 
explicar o padrão em sequência. 
A seta fora do padrão é a penúltima seta da sequência, pois o correto seria seta 
para cima e não para baixo. Segue a sequência correta:  
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3- [Desafio] Descubra a próxima figura: 
 

 
 
O desafio contém uma série de habilidades já lecionadas para as turmas de 2° 
ano, combinações geométricas podem ser utilizadas em diversas situações de 
aprendizagem. Neste caso, a sequência de figuras pode ser observada pelos 
alunos de diferentes ângulos, por exemplo, se pegarmos como referência a 
fileira do meio, de cima para baixo, apenas o formato dos rostos modificou-se, 
os olhos, a boca e o nariz configuram as mesmas características. Na primeira 
fileira acontece a mesma coisa com o formato, eles transpassaram os lugares de 
posição, continuando a configuração interna dos rostos. Diversas são as formas 
de explicação que o aluno pode explicitar para encontrar a resposta. No lugar 
do ponto de interrogação, a figura que completa a sequência é: 
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