
 
 

 

PROGRESSÃO ARITMÉTICA 
1) Determinar o vigésimo termo da P.A. (3, 5, 7, ...). 
Resp.: 41  
2) Determinar o primeiro termo de uma P.A. em que o 
vigésimo termo é igual a 99 e a razão é igual a 5. 
Resp.: 4  
3) Calcular a razão de uma P.A., sabendo que o primeiro 
termo é o triplo da razão e que a23=50. 
Resp.: 2  
4) Sabendo que (x+1), (3x – 2) e (2x+4) formam, nessa 
ordem, uma P.A., calcular o valor de x e a razão dessa 
P.A. 
R.: x = 3 e r = 3  
5) Qual é o número de termos de uma P.A. em que a 
razão r é igual a 8, o primeiro termo vale 3 e o último 
termo vale 187? 
R.: 24 
 
6) (FEI) Determine quantos são os inteiros positivos 
múltiplos de 7 e menores que 1000. 
R.: 142 
 
7) Obter uma P.A. de três termos cuja soma seja igual a 
12 e cujo produto seja igual a 60. 
R.: (3, 4, 5) ou (5, 4, 3) 
 
8) A soma dos cinco termos consecutivos de uma P.A. 
crescente é 15 e o produto dos extremos é igual a 5. 
Determinar esses termos. 
R.: (1, 2, 3, 4, 5) 
 
9) Quantos números devem ser interpolados entre 11 e 
53 para que a razão da P.A.: 
a) seja igual a 6?  R.: n = 6 

b) seja igual a 
2

1
?  R.: n = 83 

 
10) Calcular a soma dos termos da                   P.A. (-16, 
-14, -12, ..., 84) 
R.: 1734 
 
11) Determinar o primeiro termo e o número de termos 
de uma P.A. de números positivos de razão igual a 2, 
com o último termo igual a 26 e a soma dos termos igual 
a 180. 
R.: n = 12 e a1 = 4 
 
12) Um professor de educação física organizou seus 210 
alunos para formar um triângulo. Colocou um aluno na 
primeira linha, dois na segunda, três na terceira, e assim 
por diante. Determine o número de linhas. 
R.: 20 
 
13) (FGV) Calcule a soma dos cinqüenta primeiros 
termos de uma P.A. na qual a6 + a45 = 160 
R.: 4000 
 
 

 
 

 

 
14) Uma pequena fábrica produz 500 pares de sapatos 
por mês. A partir de janeiro ela fabricará, a cada mês, 25 
pares a mais que no mês anterior, mantendo esse 
aumento durante um ano. Quantos pares serão 
produzidos de janeiro ao final de dezembro? R.: 7950  
15) (vunesp) Numa cerimônia de formatura de uma 
faculdade, os formandos foram dispostos em 20 filas de 
modo a formar um triângulo, com 1 formando na primeira 
fila, 3 formandos na segunda, 5 formandos na terceira e 
assim por diante, constituindo uma progressão 
aritmética. Calcule o número de formandos na cerimônia. 
R.: 400  
16) (UEL) Em um supermercado, as latas de certos 
produtos são expostas em pilhas, encostadas em uma 
parede, com uma lata na primeira fileira (a superior), 2 
latas na segunda fileira, 3 latas na terceira, e assim por 
diante. Um funcionário deve fazer uma pilha de 1,60m de 
altura, com latas de 4 cm de altura cada uma. Se as 
latas desse produto são embaladas em caixas com 75 
latas em cada caixa, ele necessita retirar do estoque: 
a) 9 caixas e não haverá sobra de latas 
b) 10 caixas, mas sobrarão 12 latas 
c) 10 caixas, mas sobrarão 30 latas 
d) 11 caixas, mas sobrarão 3 latas 
e) 11 caixas, mas sobrarão 5 latas 
Resp.:E  
17) (FEI) Um trabalho escolar de 150 páginas deverá ser 
impresso em uma impressora que apresenta os 
seguintes problemas: nas páginas 6, 12, 18, ... ( 
múltiplos de 6 ) o cartucho de tinta amarela falha e nas 
páginas 8, 16, 24, ... (múltiplos de 8) falha o cartucho de 
tinta azul. Supondo-se que em todas as páginas do 
trabalho sejam necessárias as cores amarela e azul, 
quantas páginas serão impressas sem essas falhas? 
a) 105      b) 107 c) 113     d) 116 e) 120 
Resp.: C 
 
18) Num programa de condicionamento físico um atleta 
corre sempre 300 metros a mais do que correu no dia 
anterior. Sabe-se que no segundo dia ele correu um 
quilômetro. Então, no décimo dia, ele correrá: 
a) 3.700 metros          
b) 3.100 metros        
c) 3.400 metros      
d) 4.000 metros          
e) 2.800 metros 
 
19) Os coelhos se reproduzem mais rapidamente que a 
maioria dos mamíferos. Considere uma colônia de 
coelhos que se inicia com um único casal de coelhos 
adultos e denote por an o número de casais adultos 
desta colônia ao final de n meses. Se a1 = 1, a2 = 1 e, 
para n ≥ 2, an+1 = an + an - 1, o número de casais de 
coelhos adultos na colônia ao final do quinto mês será: 
a) 13             b) 8               c) 6                 d) 5           e) 4 
 
 

 
 
 
 
 

 

DATA:           /          / 2019 

PROFESSOR (A): ARI  

  

SÉRIE: 1º ANO 

ALUNO (A):   
    

Nº:
 

TURMA:  NOTA: 4° BIMESTRE 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS DE RECUPERAÇÃO 



 
 

 
 
20.; Uma competição esportiva e realizada de n em n 
anos (n inteiro e maior que 1). Sabe-se que houve 
competição nos anos de 1931, 1959 e 1994. Assinale a 
alternativa que apresenta a próxima data dessa 
competição a partir deste ano. 
a) 2010                              b) 2012

                
c) 2011

                  

d) 2008 

                       

e) 2009

  
21.: Dada a progressão aritmética, (13, 20, ...). Então a 
soma desde o 30° até o 42° termo é: 
a) 3096                    
b) 4012                          
c) 3354                      
d) 3543                     
e) 4102 
 
22.: Dois ciclistas estão em fases distintas de 
preparação. O técnico desses atletas elabora um 
planejamento de treinamento para ambos, 
estabelecendo o seguinte esquema: 
• ciclista 1: iniciar o treinamento com 4 km de percurso e 
aumentar, a cada dia, 3 km a mais para serem 
percorridos; 
• ciclista 2: iniciar o treinamento com 25 km de percurso 
e aumentar, a cada dia, 2 km a mais para serem 
percorridos. Sabendo-se que esses ciclistas iniciam o 
treinamento no mesmo dia e que o término desse 
treinamento se dá quando os atletas percorrem a mesma 
distância em um mesmo dia, pode-se afirmar que ao final 
do treinamento o ciclista 1 percorre uma distância total, 
em km, de: 
a) 781                                         
b) 714                                        
c) 848                                
d) 915 
 
PROGRESSÃO GEOMÉTRICA 
01) Em uma colônia de bactérias, uma bactéria divide-se 
em duas a cada hora. Determinar o número de bactérias 
originadas de uma só bactéria dessa colônia depois de 
15 horas. 

 
02) Se cada coelha de uma colônia gera três coelhas, 
qual o número de coelhas da 7ª geração que serão 
descendentes de uma única coelha? 
 
03) Numa PG de quatro termos, a razão é 5 e o último 
termo é 375. Calcular o primeiro termo dessa PG. 
 
04) Numa PG, o 2º termo é 8 e o 5º termo é 512. 
Escrever essa PG. 
 
05) A soma de três números em PG é 39 e o produto 
entre eles é 729. Calcular os três números. 
 
 
 
 

 
 

 

 
06) Qual é o primeiro termo de uma  PG, na qual o 11º 
termo é 3.702 e a razão é 2? 
 07) Uma PG tem 6 termos,  sendo 2 o último termo e ¼ a 
razão. Qual é o primeiro termo dessa PG? 
 
08) Numa PG a1= ¼ e a7= 16. Calcule a razão dessa PG. 
 
09) Numa PG, o primeiro termo é 4 e o quarto termo é 
4.000. Qual é a razão dessa PG? 
 10) Numa PG a5= 32 e a8= 256. Calcule  q e a1.  
11) O terceiro termo de uma progressão geométrica 
crescente é 2 e o sétimo é 512. Calcule o quinto termo 
dessa progressão. 
 
12) Insira quatro meios geométricos entre 1 e 243. 
 
13) Entre os números 18 e b foram inseridos 2 termos, 
obtendo-se uma PG de razão 3. Qual é o valor de b? 
 
14) Uma forte chuva começa a cair na UFRRJ formando 
uma goteira no teto de uma das salas de aula. Uma 
primeira gota cai e 30 segundos depois cai uma segunda 
gota. A chuva se intensifica de tal forma que uma 
terceira gota cai 15 segundos após a queda da segunda 
gota. Assim, o intervalo de tempo entre as quedas de 
duas gotas consecutivas reduz-se à metade na medida 
em que a chuva piora. Se a situação assim se mantiver, 
em quanto tempo, aproximadamente, desde a queda da 
primeira gota, a goteira se transformará em um fio 
contínuo de água? 
 
15) Uma moça seria contratada como balconista para 
trabalhar de segunda a sábado nas duas últimas 
semanas que antecederiam o Natal. O patrão ofereceu 
R$ 1,00 pelo primeiro dia de trabalho e nos dias 
seguintes o dobro do que ela recebera no dia anterior. A 
moça recusou o trabalho. Se ela tivesse aceitado a 
oferta, quanto teria recebido pelos 12 dias de trabalho? 
GABARITO 

01) 32768 
02) 2187 
03) 3 
04) (2, 8, 32, 128, 512)  

05) Dica para resolução: Use qxx
q

x
.  ,  ,     resposta: 

3, 9, 27 
06) 3 
07) 2048 
08) 2 e -2 
09) 10 
10) primeiro termo = 2 e razão = 2 
11) 32 
12) (1, 3, 9, 27, 81, 243) 
13) 486 
14) 1 min 
15) R$ 4096,00. 
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