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Atividade extra

Exercício 1

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.

Eles iniciam os treinamentos no mesmo dia e continuam até que os atletas percorrem a mesma distância em 

um mesmo dia.

Quantos quilômetros o ciclista 1 percorre?

(a) 781  (b) 714  (c) 848  (d) 915

Exercício 2

Considere uma colônia de coelhos que se inicia com um único casal de coelhos adultos e denote por an o nú-

mero de casais adultos desta colônia ao final de n meses. Considere:

a1 = 1; a2 = 1 e, para n ≥ 2; an+1 = an + an–1:

Qual o número de casais de coelhos ao final do 5o mês?

(a) 13  (b) 8  (c) 6  (d) 5
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Exercício 3

Um garoto dentro de um carro em movimento, observa a numeração das casas do outro lado da rua, come-

çando por 2, 4, 6, 8. De repente passa um ôinibus em sentido contrário, obstruindo a visão do garoto de forma que 

quando ele voltou a ver a numeração, esta já está em 22.

Quantos números o garoto deixou de ver?

(a) 4  (b) 5  (c) 6  (d) 7

Exercício 4

Um operador de máquina chegou 30 minutos atrasado no seu posto de trabalho, mas como a máquina que 

ele monitora é automática, começou a trabalhar na hora programada. A máquina produz 4 peças por minuto, onde n 

é o número de minutos.

Quantas peças a máquina produziu até a chegada do operador?

(a) 100  (b) 120  (c) 144  (d) 160

Exercício 5

Um carro percorre 40 km na primeira hora, 34 km na segunda hora, e assim por diante, formando uma progres-

são aritmética.

Quantos quilômetros percorrerá em 6 horas?

(a) 120  (b) 130  (c) 140  (d) 150

Exercício 6

Ao financiar uma casa no total de 20 anos, Carlos fechou o seguinte contrato com a financeira: para cada ano, o

valor das 12 prestações deve ser igual e o valor da prestação mensal em um determinado ano é R$ 50,00 a mais 

que o valor pago, mensalmente, no ano anterior. O valor da prestação no primeiro ano é de R$ 150,00.

Qual o valor, em reais, da prestação no último ano?

(a) 1.100,00  (b) 1.120,00  (c) 1.135,00  (d) 1.115,00
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Exercício 7

Um carro, cujo preço à vista é R$ 24.000,00, pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 5 par-

celas que se encontram em progressão geométrica. Um cliente que optou por esse plano, ao pagar a entrada, foi 

informado que a segunda parcela seria de R$ 4000,00 e a quarta parcela de R$ 1.000,00.

Quanto esse cliente pagou de entrada na aquisição desse carro?

(a) R$ 8.000,00

(b) R$ 8.250,00

(c) R$ 8.500,00

(d) R$ 8.850,00

Exercício 8

Varias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem: 

uma tábua na primeira vez e, em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já estejam na pilha. Por exemplo 

1a pilha

uma tábua

2a pilha

duas tábuas

3a pilha

três tábuas

4a pilha

quatro tábuas

Qual a quantidade de tábuas empilhadas na 12a pilha?

(a) 1024  (b) 1448  (c) 2024  (d) 2048

Exercício 9

As medidas do lado, do perímetro e da área de um quadrado estão em progressão geométrica, nessa ordem.

Qual a área desse quadrado?

(a) 256  (b) 64  (c) 16  (d) 243
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Exercício 10

Thomas Malthus (1766-1834) assegurava que, se a população não fosse de algum modo contida, dobraria de 

25 em 25 anos, crescendo em progressão geométrica, ao passo que, dadas as condições médias da terra disponíveis 

em seu tempo, os meios de subsistência só poderiam aumentar, no máximo, em progressão aritmética. Considerando 

os dois primeiros termos de uma sequência são x1 = 6 e x2 = 12. Qual será o quinto termo?

(a) x5 = 16 se for uma PA e x5 = 24 se for uma PG.

(b) x5 = 24 se for uma PA e x5 = 96 se for uma PG.

(c) x5 = 30 se for uma PA e x5 = 30 se for uma PG.

(d) x5 = 30 se for uma PA e x5 = 96 se for uma PG.

Exercício 11

Uma família marcou um churrasco, com amigos e parentes no dia 13 de fevereiro de um certo ano. A dona da

casa esta preocupada, pois o açougueiro entrega carne de três em três dias. Sabendo-se que ele entregou 

carne no dia 13 de janeiro, será que ele entregará carne no dia 13 de fevereiro?

Exercício 12

Um surto epidêmico ocorrido em certa cidade com 10.000 habitantes, cada indivíduo infectado contaminava 

10 outros indivíduos no período de uma semana. Supondo-se que a epidemia tenha prosseguido nesse ritmo a partir 

da contaminação do primeiro indivíduo.

Quantos dias, aproximadamente, toda a população dessa cidade ficou contaminada?

Exercício 13

Considere as seguintes sequências de números:

I: 3, 7, 11, ...

II: 2, 6, 18, ...

III: 2, 5, 10, 17, ...

Qual o número que continua cada uma das sequências?
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Exercício 14

Qual a soma dos 6 primeiros termos da P.G. : (2, 6, 18, ...)?

Considere q diferente de 1.

Exercício 15

Qual a razão da P.A. (a1, a2 , a3, ...) em que a1 = 2 e a8 = 3?
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Gabarito

Exercício 1

A      B     C    D

Exercício 2

A      B     C    D

Exercício 3

A      B     C    D

 

Exercício 4

A      B     C    D

Exercício 5

A      B     C    D

Exercício 6

A      B     C    D
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Exercício 7

A      B     C    D

Exercício 8

A      B     C    D

Exercício 9

A      B     C    D

Exercício 10

A      B     C    D

Exercício 11

a1 = 0 Primeiro dia

a2 = 3 Terceiro dia

a3 = 3 x 2 Sexto dia

a4 = 3 x 3 Nono dia

...

an = 3 x (n – 1)

   Seja a1 o dia em que o açougueiro passou, a1 = 0. Como ele passa de 3 em 

3 dias os elementos da sequência serão:

Do dia 13/01 ao dia 13/02 temos 31 dias. 

a11 = 3 x 10 => trigésimo dia (um dia antes).

a12 = 3 x 11 => trigésimo terceiro dia (dois dias depois)     
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Exercício 12

28 dias.

Exercício 13

15, 54 e 26.

Exercício 14

728.

Exercício 15

r = 1/7.


