
A impressão deste material não é obrigatória. 

PROGRESSÃO ARITMÉTICA 1ª SÉRIE – MATEMÁTICA – ALDO 

 
Semana 26 – Atividades 

 
01. (G1 - ifal) Determine o 2017º  termo da Progressão Aritmética cujo 1º  termo é 4  e cuja razão é 2.   

a) 4.032.     
b) 4.034.     
c) 4.036.     
d) 4.038.     
e) 4.040.     

 
02. (Unicamp) Considere que (a, b, 3, c)  é uma progressão aritmética de números reais, e que a soma de 

seus elementos é igual a 8.  O produto dos elementos dessa progressão é igual a  
a) 30.     
b) 10.     
c) 15.     
d) 20.     

 
03. (Ufrgs) Considere o padrão de construção de triângulos com palitos, representado nas figuras 

abaixo. 
 

 
 
Na etapa n,  serão utilizados 245  palitos. Nessas condições, n  é igual a  
a) 120.     
b) 121.     
c) 122.     
d) 123.     
e) 124.     

 
04. (G1 - cp2)  Davi é uma criança que adora brincar com sequências numéricas. Seu pai, professor de 

Matemática, propôs ao menino que escrevesse em seu caderno uma sequência numérica crescente, 
com os números naturais menores do que 100,  no formato de uma tabela com 25  linhas e 4  
colunas, mas sem mostrar para ele como ficou. Temos a seguir as primeiras linhas dessa tabela: 

 

 
 

Depois de pronta a tabela, o pai pediu ao filho que pensasse num número natural menor do que 100  
e lhe informasse apenas a linha e a coluna que ele ocupava nessa tabela.  
 

Se Davi disse a seu pai que o número estava representado na 15ª linha e 3ª coluna da tabela, então 
o menino pensou no número   
a) 64.         b) 62.         c) 60.         d) 58.     

 



A impressão deste material não é obrigatória. 

05. (Enem) O slogan “Se beber não dirija”, muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama 
a atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas 
consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o 
assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool 
permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida, e o valor da multa 
para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda 
no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às 
mudanças implantadas em 2013, conforme dados no quadro. 

 
Ano 2013 2014 2015 

Número total de 
acidentes 

1050  900  850  

 
Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos 
subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. 
 
Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de  
a) 150.     
b) 450.     
c) 550.     
d) 700.     
e) 800.     

 
06. (Imed) Uma garota decidiu brincar com seus carimbos e, em pedaços de papel, criou uma sequência 

de figuras. 

 
 
Quantos triângulos e quantos círculos haverá na vigésima figura se a garota mantiver o padrão da 
sequência ilustrada.  
a) 400  círculos e 210  triângulos    
b) 210  círculos e 400  triângulos    
c) 40  círculos e 19  triângulos    
d) 20  círculos e 39  triângulos    
e) 39  círculos e 20  triângulos    

 


