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SEQUÊNCIAS NUMÉRICAS

Uma sequência numérica pode ser determinada por 
uma lei de formação, ou seja, uma lei que associe 
a cada número natural n diferente de zero a um 
termo an, conhecido por termo geral da sequência. 

Destacaremos dois casos particulares de sequên-
cias numéricas: as progressões aritméticas e 
geométricas. 

Em qualquer que seja a sequência numérica, 
podemos visualizar seus elementos no esquema 
abaixo.

PROGRESSÃO ARITMÉTICA – PA

O dono de uma papelaria preparou uma tabela com 
o total a ser pago pelos clientes de acordo com a 
quantidade de cópias pedidas

Observe que valor a pagar, em função do número 
de cópias, determina a sequência:

(0,20; 0,40; 0,60; 0,80; 1,00; 1,20; 1,40; 1,60; 1,80)

Os termos dessa sequência, a partir do segundo, 
são obtidos somando-se a constante 0,20 ao termo 
antecedente. Esse é um exemplo de progressão 
aritmética.

Progressão aritmética (P.A.) é uma sequência 
numérica em que cada termo, a partir do segundo, 
é igual ao anterior somado com uma constante, 

que denominaremos de razão (r) da P.A.

r = razão da PA = an –  an – 1

FÓRMULA DO TERMO GERAL – PA

Em uma PA de razão r, podemos escrever qualquer 
termo em função do primeiro. Para isso, basta 
partirmos da definição de PA, aonde chegamos à 
fórmula do termo geral.

an = a1 + (n – 1).r

PROPRIEDADES DA PA

1°) Em toda PA finita, a soma de dois termos equi-
distantes dos extremos é igual a soma dos extremos.

(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18)

2+18=20

8+12=20

2°) Para três termos consecutivos de uma PA, o 
termo médio é sempre a média aritmética dos 
outros dois termos.

(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18)

3°) Numa PA de números ímpar de termos, o termo 
médio é a média aritmética dos extremos ou dos 
termos equidistantes dos extremos

(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18)
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SOMA DOS n PRIMEIROS TERMOS DE 

UMA PA 

Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855) é considerado 
um dos maiores matemáticos do século XVIII. 
Conta-se que, quando criança, seu professor pediu 
aos alunos que calculassem a soma:

1 + 2 + 3 + 4 + ... + 99 + 100

Para surpresa de todos, Gauss resolveu rapida-
mente o desafio. O professor verificou que Gauss 
foi o único a acertar a resposta, 5050.

Para calcular a soma dos n primeiros termos de 
uma P.A., basta aplicar a fórmula abaixo.

PARA TRÊS TERMOS CONSECUTIVOS DE UMA 
P.A., PODEMOS ESCREVÊ-LOS EM FUNÇÃO DA 
RAZÃO E DO TERMO DO MEIO.

(x-r, x, x+r)

(5 – 3, 5 , 5 + 3)

PROGRESSÃO GEOMÉTRICA – PG

Uma população de bactérias dobra seu número a 
cada 20 minutos. Se esse processo se inicia com 
uma bactéria, quantas existirão após 2 horas e 40 
minutos? 

Os termos dessa sequência (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 
128, 256), a partir do segundo, são obtidos multi-
plicando-se a constante 2 ao termo antecedente. 
Esse é um exemplo de progressão geométrica.

Progressão Geométrica (PG) é toda sequência 
numérica em que cada termo, a partir do 
segundo, é igual ao anterior multiplicado por 

uma constante, denominado razão (q) da PG.

q = razão da PG = an  ÷ an – 1

FÓRMULA DO TERMO GERAL

Em uma PG de razão q, podemos escrever qualquer 
termo em função do primeiro. Para isso, basta 
partirmos da definição de PG, aonde chegamos à 
fórmula do termo geral.

an = a1.qn – 1

PROPRIEDADES DA PG

1°) O produto de dois termos equidistantes dos 
extremos de uma PG finita é igual ao produto dos 
extremos.

(2,     4,     8,     16,     32,     64,    128)

2.128=4.64=8.32=256

2°) Para três termos consecutivos de uma PG, o 
quadrado do termo médio é sempre o produto dos 
outros dois termos.

(2,     4,     8,     16,     32,     64,    128)

2.8=4²    4.16=8²    32.128=64²

SOMA DOS TERMOS DE UMA PG
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01. (UNIFRA INV/2012) O décimo sexto elemento 
da sequência abaixo tem uma quantidade de cubos 
igual a

a) 73.  

b) 74.  

c) 75.  

d) 76.  

e) 77.

02. (UFRGS/2015) Considere o padrão de 
construção representado pelo desenho abaixo.

O disco A tem raio medindo 1. O disco B é tangente 
ao disco A no ponto P e passa pelo centro do disco 
A. O disco C é tangente ao disco B no ponto P e 
passa pelo centro do disco B. O disco D é tangente 
ao disco C no ponto P e passa pelo centro do disco 
C. O processo de construção dos discos é repetido 
infinitamente. Considerando a sucessão infinita de 
discos, a soma das áreas dos discos é

a) π/4 

b) π/3  

c) 2π/3 

d) π  

e) 4π/3

03. (UFSM/2007) O diretório acadêmico de uma 
Universidade organizou palestras de esclareci-
mento sobre o plano de governo dos candidatos a 
governador. O anfiteatro, onde foram realizados os 
encontros, possuía 12 filas de poltronas distribuídas 
da seguinte forma: na primeira fila 21 poltronas, 
na segunda 25, na terceira 29, e assim sucessiva-
mente. Sabendo que, num determinado dia, todas 
as poltronas foram ocupadas e que 42 pessoas 
ficaram em pé, o total de participantes, excluído o 
palestrante, foi de 

a) 474    

b) 516    

c) 557   

d) 558    

e) 559 

04. (UFSM/2010) O êxodo rural também está 
relacionado com a falta de estrutura educacional 
nas escolas rurais, a qual faz com que crianças em 
idade escolar tenham de se deslocar diariamente 
para centros urbanos, a fim de dar continuidade a 
seus estudos. Essa falta também obriga que jovens 
migrem para os grandes centros acabando por não 
retornarem à vida rural. Suponha que um grupo de 
estudantes tenha que percorrer diariamente 33 
km num micro-ônibus e que, devido a obstáculos 
e paradas para embarques e desembarques, esse 
percurso seja efetivado do seguinte modo: nos 
primeiros 15 minutos, ele percorre 5 km e, em cada 
quarto de hora seguinte, 250 m menos que antes. O 
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tempo que ele leva para efetuar o percurso total é

a) 1 hora. 

b) 1 hora e 30 minutos.  

c) 2 horas. 

d) 2 horas e 30 minutos. 

e) 3 horas.

05. (UFSM EAD II/2008) Dentre os meses de 
outubro a abril, período em que a temperatura é 
maior, o consumo de água de uma pequena cidade 
sofre um aumento de 200.000 litros por semana.

Sabendo que o consumo registrado na primeira 
semana de outubro foi de 10.000.000 de litros, qual 
será, em milhões de litros, o consumo total de água 
da cidade, tendo decorrido o tempo de 10 semanas 
contadas a partir de início de outubro?

a) 101  

b) 103  

c) 105  

d) 107  

e) 109

06. (FURG/2009) O campeão Olímpico César Cielo 
seguiu um programa de treinamento para prepa-
rar-se para os Jogos Olímpicos de Pequim. No 
primeiro dia ele nadou 1000 metros, no segundo 
dia nadou 1100 metros, no terceiro dia ele nadou 
1200 metros e assim sucessivamente. A distância 
que o atleta nadou no décimo dia de treinamento foi

a) 1.700 m 

b) 1.900 m 

c) 11.100 m 

d) 10.000 m 

e) 2.700 m

07. (ENEM/2010) Ronaldo é um garoto que 
adora brincar com números. Numa dessas brin-
cadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo 
com a sequência conforme mostrada no esquema 
a seguir. Ele percebeu que a soma dos números em 
cada linha tinha uma propriedade e que, por meio 
dessa propriedade, era possível prever a soma de 
qualquer linha posterior às já construídas. 

A partir dessa propriedade, qual será a soma da 
9ª linha da sequência de caixas empilhadas por 
Ronaldo? 

a) 9  

b) 45  

c) 64  

d) 81  

e) 285

08. (UNIFRA/2011) Observando a sequência que 
indica o número de pontos assinalados em cada 
figura, o termo geral dessa sequência, sabendo que 
n é natural não nulo e menor que 4, é

a) 4n -1.  

b) 4(n-1). 

c) 2n.  

d) 4n.  

e) n + 4.



09. (PUC RS/2010) Devido à epidemia de gripe do 
último inverno, foram suspensos alguns concertos 
em lugares fechados. Uma alternativa foi realizar 
espetáculos em lugares abertos, como parques 
ou praças. Para uma apresentação, precisou-se 
compor uma plateia com oito filas, de tal forma que 
na primeira fila houvesse 10 cadeiras; na segunda, 
14 cadeiras; na terceira, 18 cadeiras; e assim por 
diante. O total de cadeiras foi:

a) 384  

b) 192  

c) 168  

d) 92  

e) 80

10. (ENEM/2011) O número mensal de passagens 
de uma determinada empresa aérea aumentou no 
ano passado nas seguintes condições: em janeiro 
foram vendidas 33 000 passagens; em fevereiro, 34 
500; em março, 36 000. Esse padrão de crescimento 
se mantém para os meses subsequentes. Quantas 
passagens foram vendidas por essa empresa em 
julho do ano passado?

a) 38 000  

b) 40 500  

c) 41 000 

d) 42 000 

e) 48 000

11. (PEIES/2010) Na figura, o lado do primeiro 
quadrado é 1 e cada quadrado, a partir do segundo, 
tem lado igual à metade do lado do seu antecessor. 
Supondo que essa sequência continue indefinida-
mente, a soma das áreas dos infinitos quadrados 
é igual a

a) 5/4  

b) 4/3  

c) 2  

d) 5/2  

e) 3

12. (UFSM/2011) A natureza tem sua própria 
maneira de manter o equilíbrio. Se uma comuni-
dade fica grande demais, é, muitas vezes, reduzida 
por falta de comida, por predadores, seca, doença 
ou incêndios. 

Uma certa reserva florestal sofreu um incêndio. Na 
primeira hora, teve 1 km² de sua área queimado e, 
a cada hora subsequente, foi destruído pelo fogo o 
triplo da área em relação à hora anterior. Supondo 
que esse processo se mantenha, quantos km² da 
reserva serão queimados decorridas k horas do 
início do incêndio?

a) 3k-1/2

b) 3k

c) 3k-1

d) 3k/2

e) 3k+1-1 /2

13. (UPF/2011) Considere um triângulo equilátero 
de lado L cm. Ligando-se os pontos médios de seus 
lados, obtém-se um novo triângulo equilátero. 
Novamente, ligando-se os pontos médios deste 
último triângulo, chega-se a outro triângulo, e assim 
indefinidamente. Se considerarmos que a soma dos 
perímetros de todos os triângulos assim construídos 
é 216 cm, então o valor de L será:

a) 16  

b) 24  

c) 36  

d) 48  

e) 54



14. (PEIES/2007) Aquiles persegue uma tarta-
ruga. A velocidade dele é igual a 10 vezes a veloci-
dade da tartaruga. A distância que os separa é 100 
metros. Nessas condições, quando Aquiles vencer 
os 100 metros, a tartaruga terá corrido 1/10 do que 
Aquiles percorreu e ficará 10 metros à sua frente. 
Quando Aquiles correr esses 10 metros, a tarta-
ruga terá percorrido 1/10 dessa distância e ficará 
1 metro à sua frente, e assim por diante. Então, a 
distância que Aquiles deverá correr para alcançar 
a tartaruga será, em metros, de

a) 1000  

b) 1010/9 

c) 112  

d) 1000/9 

e) 110

15. (UFSM/2007) Para a construção da cober-
tura de um palanque usado na campanha política, 
para o primeiro turno das eleições passadas, foram 
utilizados rebites.Para a fixação da lona sobre a 
estrutura de anéis, foram usados 4 rebites no 
primeiro anel, 16 no segundo, 64 no terceiro e 
assim sucessivamente. Portanto, se a estrutura era 
composta de 5 anéis, o número mínimo de caixas, 
com 100 rebites em cada uma, utilizadas na obra 
foi de:

a) 10  

b) 12  

c) 14  

d) 16  

e) 18

16. (UFSC) Determine a alternativa que da a soma 
dos números associados à(s) proposição(ões) 
VERDADEIRA(S). 

(01) O vigésimo termo da progressão aritmética 
(x, x +10, x², ...) com x < 0 é 186.

02) A soma dos n primeiros números naturais 
ímpares é n² + 1.

(04) O termo 1/1024 encontra-se na décima 

segunda posição na progressão geométrica (2, 1, 

1/2, ...). 

(08) Sabendo que a sucessão (x, y, 10) é uma PA 

crescente e a sucessão (x, y, 18) é uma PG cres-

cente, então xy = 12. 

(16) O valor de x na igualdade x + (x/3) + (x/9) + 

... = 12 , na qual o primeiro membro é a soma dos 

termos de uma PG infinita, é 10.

a) 01  

b) 05  

c) 07  

d) 13  

e) 30

17. (UFRGS/2015) Para fazer a aposta mínima na 

mega-sena uma pessoa deve escolher 6 números 

diferentes em um cartão de apostas que contém 

os números de 1 a 60. Uma pessoa escolheu os 

números de sua aposta, formando uma progressão 

geométrica de razão inteira.

Com esse critério, é correto afirmar que

a) essa pessoa apostou no número 1.  

b) a razão da PG é maior do que 3. 

c) essa pessoa apostou no número 60.  

d) a razão da PG é 3.

e) essa pessoa apostou somente em números 

ímpares.



18. (UPF/2017) Seja an uma sequência de números 

reais cujo termo geral é an =1/4 − n , n E N. Qual das 

afirmações seguintes é verdadeira?

a) an é uma progressão aritmética de razão -1. 

b) an é uma progressão geométrica de razão 1/4 . c) 

an é uma progressão geométrica de razão 4. 

d) an não é uma progressão (nem geométrica, nem 

aritmética). 

e) an é simultaneamente uma progressão aritmética 

e geométrica.

19. (UCPEL/2015) Os números reais n – 6, n – 4, 

2n – 11 são os três primeiros termos consecutivos 

de uma progressão geométrica crescente. O quarto 

termo dessa P.G. é

a) 27/2 

b) 27/4 

c) 27  

d) 2/27 

e) 4/27

20. (FUVEST/2015) Dadas as an=n²=4n+4, bn=2n², 

cn=an+1-an e dn=bn+1/bn definidas para valores inteiros 

positivos de n, considere as seguintes afirmações:

I. an é uma progressão geométrica;

II. bn é uma progressão geométrica;

III. cn é uma progressão aritmética;

IV. dn é uma progressão geométrica.

São verdadeiras apenas

a) I,II e III. 

b) I, II e IV.  

c) I e III. 

d) II e IV. 

e) III e IV.

21. (CEFET MG) A sequência (m, 1, n) é uma 

progressão aritmética e a sequência (m, n, – 8) é 

uma progressão geométrica. O valor de n é:

a) – 2  

b) – 1    

c) 3   

d) 4   

e) 8

22. (UNIFRA/2012) A soma de todos os números 

pares até 300 é

a) 20.000  

b) 20.650  

c) 21.502 

d) 22.500 

e) 22.650

23. (PUC RS) A quantidade de meios aritméticos 

que se devem interpolar entre -a e 20a, a fim de se 

obter uma PA de razão 7, é

a) 3a-2  

b) 3a-1  

c) 3  

d) 3a+1 

e) 3a+2

24. (ENEM/2016) Sob a orientação de um mestre de 

obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um 

edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica 

nos andares 1, 3, 5, 7, e assim sucessivamente, de 

dois em dois andares. Pedro trabalhou na parte 

elétrica nos andares 1, 4, 7, 10, e assim sucessiva-

mente, de três em três andares. Coincidentemente, 

terminaram seus trabalhos no último andar. 



Na conclusão da reforma, o mestre de obras 
informou, em seu relatório, o número de andares 
do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da 
obra, em exatamente 20 andares, foram realizados 
reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e 
Pedro. Qual é o número de andares desse edifício?

a) 40  

b) 60  

c) 100  

d) 115  

e) 120

25. (UFRGS/2013) Denominando P a soma dos 
números pares de 1 a 100 e I a soma dos números 
ímpares de 1 a 100, P – I é

a) 49.  

b) 50.   

c) 51.  

d) 52.  

e) 53.

26. (UNISC INV/2013) A área dos 5 setores circu-
lares, representados na circunferência abaixo, 
indica o número de votos, em ordem crescente, 
obtidos pelos candidatos “A”, “B”, “C”, “D” e “E” que 
concorriam a prefeito de uma localidade com 12150 
eleitores.

Observando os resultados, notou-se que o número 
de votos obtidos pelos candidatos formava uma 
progressão aritmética.

Se o ângulo central do setor que mostra a votação 
do candidato “E” mede 112°, assinale a alternativa 
que mostra a votação do candidato com menor 
número de votos.

a) 1020.  

b) 1040.  

c) 1060. 

d) 1080. 

e) 1100.

27. (UNISC INV/2015) A quantidade de números 
pares existentes entre 18 e 272 é

a) 124.  

b) 125.  

c) 126. 

d) 127. 

e) 128.

28. (UNIFRA INV/2015) Em uma determinada sala 
de aula os alunos selecionaram inúmeros dados 
sobre tratamentos da obesidade, sendo a cirurgia de 
redução de estômago aquela que provocou muitas 
discussões e curiosidades. A situação-problema 
elaborada pela professora Licia foi: Uma pessoa fez 
uma cirurgia de estômago no dia 10 de novembro 
de 2013, quando estava “pesando” 118,6 kg. Desde 
a cirurgia tem sido realizado um controle rígido de 
seu “peso”, verificando-o de 2 em 2 meses. Em 10 
de janeiro de 2014 ela estava pesando 113,2 kg e 
em 10 de março de 2014, 107,8 kg. Essa pessoa 
informou que manteve este decréscimo de “peso” 
constante e que seu objetivo era de chegar a 70 kg. 
Se ela verificava o valor de 2 em 2 meses, sempre 
no dia 10, qual é o mês em que essa pessoa alca-
nçou seu objetivo?

a) janeiro 

b) março 

c) maio 

d) julho 

e) setembro



29. (UCS INV/2015) Uma fábrica fornece, a um 

supermercado, 1.000 unidades de seu produto 

por R$ 3.000,00. Para cada mil unidades adicio-

nais, ela cobra R$ 200,00 a menos do que cobrou 

do milhar precedente. Dessa forma, para adquirir 

8.000 unidades, o valor que o supermercado deverá 

pagar será

a) R$ 12.600,00.  

b) R$ 19.200,00.  

c) R$ 18.400,00.

d) R$ 25.400,00.  

e) R$ 26.100,00.

30. (UFSM/2016) O descarte inadequado de lixo e 

o derramamento de substâncias tóxicas são fatores 

que contribuem para a escassez dos recursos 

hídricos. Suponha que ocorra um derramamento 

de óleo em um navio cargueiro, formando uma 

mancha circular. Após as primeiras 24 horas, o raio 

da mancha de óleo media 11 metros e esse raio 

dobrava a cada 24 horas.

Nesse contexto, considere as afirmativas a seguir.

I: O raio da mancha de óleo no quinto dia e dez 

vezes maior do que no primeiro dia.

II:  A área ocupada pela mancha no final do terceiro 

dia e de 1936π.

III :  A sequência formada pelas áreas ocupadas pela 

mancha de óleo com o passar de 24, 48, 72, ... horas 

formam uma progressão geométrica de razão 4.

Está(ão) correta(s)

a) apenas I. 

b) apenas II. 

c) apenas I e III. 

d) apenas II e III. 

e) I, II e III.

31. (IMED INV/2015) Um estudante organizou um 

cronograma de leitura semanal de um livro com 

800 páginas. Na primeira semana, leu 5 páginas, 

na segunda, 10, na terceira, 15, e assim sucessiva-

mente, mantendo a mesma razão até a conclusão da 

leitura. Após completar a décima segunda semana, 

a quantidade de páginas que ainda faltará para 

terminar a leitura do livro é igual a:

a) 390.  

b) 410. 

c) 430. 

d) 450. 

e) 480.

32. (PUC RS/2015) O resultado da adição indicada 

0, 001 + 0,000001 + 0, 000000001 + ........ é

a) 1/9 

b) 1/10 

c) 1/99 

d) 1/100 

e) 1/999

33. (UPF/2009) Se a soma dos termos da progressão 

geométrica convergente (0,5; 0,25; 0,125;... ) é igual 

ao termo médio de uma progressão aritmética de 

cinco termos, então a soma dos cinco termos da 

progressão aritmética vale: 

a) 5  

b) 2,5  

c) 2  

d) 1  

e) 0,5



34. (UDESC/2016) Nos jogos Pan-americanos de 
2015, o Brasil ficou com o terceiro lugar no quadro 
geral de medalhas, conforme apresentado na Tabela 
1.

Sabe-se que a diferença entre o número total 
de medalhas obtidas pelo Brasil e o número de 
medalhas de ouro dos EUA é igual ao número de 
medalhas de ouro obtidas pelo Canadá menos o 
número de medalhas de prata obtidas pelo Brasil. 
Então, nesta ordem, com relação aos números A, 
B e C, indicados na Tabela 1, é correto afirmar que: 

a) formam uma progressão aritmética crescente. 

b) formam uma progressão geométrica crescente. 

c) formam uma progressão aritmética decrescente. 

d) formam uma progressão geométrica decrescente. 

e) não formam progressão aritmética nem 
progressão geométrica.

35. (PEIES/2005) Você começa com R$ 256,00 e 
faz apostas consecutivas perdendo, em cada uma 
delas, a metade do que tem. Se você para de apostar, 
quando tem exatamente R$ 0,50, o número de 
apostas feitas é:

a) 7 

b) 9  

c) 11  

d) 12  

e) 13

36. (PEIES/2009) Um surto de gripe A (H1N1) se 
inicia numa pequena cidade, a partir do retorno de 
um de seus moradores, que estivera em viagem a 
uma região endêmica. Sabendo que cada pessoa 
pode ser contaminada uma única vez e considerando 
que o número de novos casos da gripe A triplique 

a cada dia, o número total de pessoas portadoras 
de gripe A, após 5 dias do início do surto na cidade, 
será igual a

a) 729.  

b) 364. 

c) 243. 

d) 122. 

e) 81.

37. (UNIFRA INV/2016) Nina, como desafio, 
somente sobe escadas que obedecem às seguintes 
regras: 

I) Se subir de dois em dois degraus, sobra um degrau. 

II) Se subir de três em três degraus, sobram dois 
degraus. 

Existem 90 escadas dispostas lado a lado com o 
número de degraus aumentando de um em um. 
A primeira escada tem 5 degraus; a segunda, 6; a 
terceira, 7; e, assim, sucessivamente. O número 
de degraus da décima escada que Nina irá subir é

a ) 14.   

b) 23.   

c) 53.   

d) 59.   

e) 65.

GABARITO: 
1D; 2E; 3D; 4C; 5E; 6B; 7D; 8D; 9B; 10D; 11B; 12A; 13C; 14D; 15C;16D; 
17A; 18A; 19A; 20E; 21D;22E; 23D; 24D; 25B; 26D; 27C; 28C;29C; 
30D;31B;32E; 33A; 34C; 35D; 36B; 37D.


