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 EXERCICIOS BÁSICOS DE PA 

EXERCICIOS  

 

1) Qual é o décimo quinto termo da PA (4, 10......)? (R:88) 

 

2) Qual é o centésimo número natural par? (R:198) 

 

3) Ache o sexagésimo número natural ímpar (R:119) 

 

4) Numa PA de razão 5 o primeiro termo é 4. Qual é a posição do termo igual a 44? 

(R:9ª) 

 

5) Calcule o numero de termos da PA(5,10.....785) (R:157) 

 

6) Ache a soma dos quarenta primeiros termos da PA(8, 2....) (R:-4360) 

 

7) Numa progressão aritmética, a19=70 e a razão é 7 determine: 

---a)O primeiro termo (R:-56) 

---b)O décimo termo (R:7) 

---c)A soma dos 20 primeiros termos (R:210) 

 

8) O vigésimo termo da Progressão Aritmética , 3, 8, 13, 18 .é 

obs: dados an= a1 + (n - 1)r 

a) 63 

b) 74  

c) 87 

d) 98 (X) 

e) 104 

 

9)Se x, x + 5, -6 são termos consecutivos de uma progressão aritmética (PA) então o 

valor de x é 

a) -16 (X) 

b) -14 

c) -18 

d) -12 

e) -20 

 

10) Achar o 14º termo da PA (3,10,17,.....)(R:94) 

 

11) Escrever os três primeiros termos de uma PA de razão 2, sabendo que a32 =79 

(R:17,19,21) 
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12)Determine a localização do número 22 na PA (82,76,70,....) (R:11) 

 

13) Os termos consecutivos de uma progressão aritmética (PA) são x; 10; 12. Podemos 

concluir que x vale 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

e) 8 (X) 

 

EXERCÍICOS BÁSICO DE PG 

1) Determine o número de termos da PG (1,2,.....256) (R:9) 

 

2) Qual é o primeiro termo de uma PG na qual o 11° termo é 3072 e a razão é 2? 

(R:3) 

 

3) Numa PG o primeiro termo é 4 e o quarto termo é 4000. Qual é a razão dessa 

PG? (R:10) 

 

4)Os cinco primeiros termos de uma progressão geométrica, cujo primeiro termo 

é 2 e a razão é 3 , são: 

a) (2,5,8,11,14) 

b) (2,6,36,72,108) 

c) (2,6,18,72,144) 

d) (2,6,18,54,162) 

e) (2,8,36,108,216) 

 

5) Determine o 31º termo da PG (4,6,9...) 

 

6) Numa PG de doze termos o primeiro é igual a 5 e a razão é 2.Determine o 

ultimo termo. 

 

7) Calcule o primeiro termo de uma PG, sabendo que a9 = 1280 e q=2 

 

8) Escreva os 8 primeiros termos da progressão geometrica, cujo primeiro termo 

é 5 e cuja a razão é 2 (R: 05,10,20,40,80,160,320,640) 

 

9) O numero x é positivo e os números 8, x e x + 6 formam, nessa ordem, uma 

progressão geométrica . calcule o x (R: 12) 

 

10) Calcule o valor de x em cada uma das progressões geométricas abaixo 
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a) 4 , 12, x 

b) 2, x, 50 

c) x, 6, 9 

 

11) Determine o 12° termo da PG 7,14,28,...... (R:14336) 

 

EXERCICIOS DE VESTIBULARES.  
1 AO 28 PROGRESSÃO ARITMÉTICA 
29 AO 49 PROGRESSÃO GEOMÉTRICA 
 
 
1. (Unicamp 2015)  Se 1 2 13( , ,..., )α α α  é uma progressão aritmética (PA) cuja soma dos termos 

é 78,  então 7α  é igual a  

a) 6.     
b) 7.     
c) 8.     
d) 9.     
   
2. (Uern 2015)  Jorge criou um desenho a partir de segmentos de reta, cuja medida de cada 

segmento é 3mm  maior do que o segmento anterior, formando a seguinte figura: 

 

 
 

Sabendo-se que essa figura é composta por 24  segmentos, então a soma do comprimento, 
em centímetros, de todos os segmentos que formam essa figura é  
a) 85,2.     
b) 86,4.     
c) 87,6.     
d) 90,0.     

   
3. (Unisc 2015)  A quantidade de números pares existentes entre 18  e 272  é  
a) 124.     
b) 125.     
c) 126.     
d) 127.     
e) 128.     
   
4. (Upe 2015)  Uma campanha entre microempresas, para ajudar o Hospital do Câncer, 

arrecadou R$16.500,00.  A primeira microempresa, a menor entre elas, doou a quantia de 
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R$350,00;  a segunda doou R$50,00  a mais que a primeira, e cada uma das microempresas 

seguintes doou R$50,00  a mais que a anterior. 

 
Quantas microempresas participaram dessa campanha?  
a) 08     
b) 11    
c) 15     
d) 20     
e) 35     
   
5. (Uece 2015)  Os números reais positivos x,  y  e z  são tais que logx,  logy,  logz  formam, 

nesta ordem, uma progressão aritmética. Nestas condições, podemos concluir acertadamente 
que entre os números x,  y  e z  existe a relação  

a) 2y x z.      

b) y x z.      

c) 2z xy.     

d) 2y xz.     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto para responder à(s) questão(ões). 
 
 Pesquisas mostram diferenças numéricas significativas entre as várias regiões do 
Brasil no que diz respeito ao número de fiéis distribuídos pelos diversos grupos religiosos. Os 
católicos, por exemplo, tem uma maior participação no total da população nas regiões Nordeste 

e Sul, ultrapassando 80%  da população no Nordeste contra uma média nacional de 74%.  Por 

outro lado, Rio de Janeiro e Rondônia são os estados com menor população de católicos. 
Considere que nos anos seguintes a publicação dos dados constantes no quadro abaixo, o 

número de fiéis das religiões orientais cresceu 20%  ao ano em progressão geométrica 

enquanto que o número de fiéis afro-brasileiros cresceu 25%  ao ano em progressão 

aritmética. 
 
Números de fiéis por grupos religiosos no Brasil 
 

REGIÃO NORTE Nº. DE FIÉIS 

Católicos 9.285.000  

Evangélicos 2.550.000  

Afro-Brasileiro 5.500  

Orientais 15.000  

Espiritualista 50.500  

Outras Religiões 156.500  

Sem Religião 849.500  

TOTAL 12.911.000  

 
Fonte: Texto adaptado – www.mercator.ufc.br – Revista de Geografia da UFC, 2009.  

 
 
6. (Uepa 2015)  O número de anos necessários para que a população de fiéis afro-brasileiros 
atinja a marca de 16.500 fiéis pertence ao intervalo real:  
a) [6; 8[     

b) [8;10[     

c) [10;12[     
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d) [12;14[     

e) [14;16[     

   
7. (Unifor 2014)  Um ciclista pedala 310km  em cincos dias. Cada dia ele pedala 10km  a mais 

do que andou no dia anterior. Assim a distância pedalada pelo ciclista no primeiro dia foi:   
a) 36 km      

b) 40 km      

c) 42 km      

d) 44 km      

e) 46 km      

   
8. (Espm 2014)  Dois irmãos começaram juntos a guardar dinheiro para uma viagem. Um deles 

guardou R$ 50,00  por mês e o outro começou com R$ 5,00  no primeiro mês, depois 

R$ 10,00  no segundo mês, R$ 15,00  no terceiro e assim por diante, sempre aumentando 

R$ 5,00  em relação ao mês anterior. Ao final de um certo número de meses, os dois tinham 

guardado exatamente a mesma quantia. Esse número de meses corresponde a:   
a) pouco mais de um ano e meio.     
b) pouco menos de um ano e meio.     
c) pouco mais de dois anos.     
d) pouco menos de um ano.     
e) exatamente um ano e dois meses.    
   
9. (Ucs 2014)  Uma cultura de bactérias tinha, no final do primeiro dia, k  indivíduos; no final do 

segundo dia, o dobro de k;  no final do terceiro dia, o triplo de k;  e, assim, sucessivamente. 

Se, no final do vigésimo dia, havia 610,5 10  indivíduos, qual era o número de indivíduos no 

final do primeiro dia?  

a) 45 10     

b) 45,25 10     

c) 55,25 10     

d) 55 10     

e) 35,25 10     

   
10. (Unifor 2014)  Suponha que o jardim da Praça Martins Dourado, no bairro Cocó em 
Fortaleza, tivesse 60 roseiras plantadas ao lado de um caminho reto e separadas a uma 
distância de um metro uma da outra. Para regá-las, o jardineiro que cuida da praça enche o 
seu regador em uma torneira que também está no mesmo caminho das roseiras, só que a 15 
metros antes da primeira roseira. A cada viagem o jardineiro rega três roseiras. Começando e 
terminando na torneira, qual a distância total que ele terá que caminhar para regar todas as 
roseiras?  
a) 1780 m     

b) 1790 m     

c) 1800 m     

d) 1820 m     

e) 1850 m     

   
11. (Pucrj 2014)  A soma de todos os números naturais pares de três algarismos é:  
a) 244888    
b) 100000    
c) 247050    
d) 204040    
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e) 204000    
   
12. (Enem PPL 2014)  Um ciclista participará de uma competição e treinará alguns dias da 

seguinte maneira: no primeiro dia, pedalará 60 km;  no segundo dia, a mesma distância do 

primeiro mais r km;  no terceiro dia, a mesma distância do segundo mais r km;  e, assim, 

sucessivamente, sempre pedalando a mesma distância do dia anterior mais r km.  No último 

dia, ele deverá percorrer 180 km,  completando o treinamento com um total de 1560 km.  

 

A distância r  que o ciclista deverá pedalar a mais a cada dia, em km,  é  

a) 3.     
b) 7.     
c) 10.     
d) 13.     
e) 20.     
   
13. (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.     
   
14. (Fgv 2013)  Um anfiteatro tem 12 fileiras de cadeiras. Na 1ª fileira há 10 lugares, na 2ª há 
12, na 3ª há 14 e assim por diante (isto é, cada fileira, a partir da segunda, tem duas cadeiras a 
mais que a da frente). 
O número total de cadeiras é  
a) 250    
b) 252    
c) 254    
d) 256    
e) 258    
   
15. (Espcex (Aman) 2013)  Em uma progressão aritmética, a soma nS  de seus n primeiros 

termos é dada pela expressão 2
nS 5n 12n,   com n .  A razão dessa progressão é  

a) –2    
b) 4    
c) 8    
d) 10    
e) 12    
   
16. (Ufrgs 2013)  Se 1 2 100a , a , ,a  é uma progressão aritmética de razão r,  então a sequência 

1 100 2 99 50 51a a ,a a , ,a a ,    é uma progressão  

a) geométrica de razão 2r.     
b) geométrica de razão r.     
c) aritmética de razão r.     
d) aritmética de razão r.     
e) aritmética de razão 2r.     
   
17. (Enem 2013)  As projeções para a produção de arroz no período de 2012–2021, em uma 
determinada região produtora, apontam para uma perspectiva de crescimento constante da 
produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz, em toneladas, que será produzida 
nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. 
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Ano Projeção da produção (t) 

2012 50,25 

2013 51,50 

2014 52,75 

2015 54,00 

 
A quantidade total de arroz, em toneladas, que deverá ser produzida no período de 2012 a 
2021 será de  
a) 497,25.    
b) 500,85.    
c) 502,87.    
d) 558,75.    
e) 563,25.    
   
18. (Pucrj 2013)  Se a soma dos quatro primeiros termos de uma progressão aritmética é 42, e 
a razão é 5, então o primeiro termo é:  
a) 1    
b) 2    
c) 3    
d) 4    
e) 5    
   
19. (Unisc 2012)  Numa progressão aritmética, observa-se que a soma  nS  dos seus “n” 

termos iniciais (“n” indica a posição de cada termo na série) é fornecida pela expressão 
2

nS 7n n .   Assinale a alternativa que mostra o valor do termo que ocupa a 5ª posição da 

série.  
a) – 2.    
b) 1.    
c) 4.    
d) 7.    
e) 10.    
   
20. (Espcex (Aman) 2012)  Se x é um número real positivo, então a sequência 3(log x,  3log 3x,  

3log 9x)  é  

a) Uma Progressão Aritmética de razão 1    
b) Uma Progressão Aritmética de razão 3    
c) Uma Progressão Geométrica de razão 3    
d) Uma Progressão Aritmética de razão 3log x     

e) Uma Progressão Geométrica de razão 3log x     

   
21. (Ufjf 2012)  Se a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética (PA) de termo 

geral na ,  com n 1,  é dada por 
2

n
15n n

S ,
4


  então o vigésimo termo dessa PA é:  

a) –10.    
b) –6.    
c) 4.    
d) 12.    
e) 20.    
   
22. (Upe 2012)  O quadrado mágico abaixo foi construído de maneira que os números em cada 
linha formam uma progressão aritmética de razão x, e, em cada coluna, uma progressão 
aritmética de razão y, como indicado pelas setas. 
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Sendo x e y positivos, qual o valor de N?  
a) 14    
b) 19    
c) 20    
d) 23    
e) 25    
   
23. (Udesc 2012)  Se a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é dada pela 

expressão 2
nS 93n 4n ,   então a sua razão e o seu terceiro termo são iguais, 

respectivamente, a:  
a) -8 e 73    
b) 8 e 105    
c) -8 e 243    
d) 8 e 81    
e) 81 e 251    
   
24. (Enem 2012)  Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional 
é a Paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas sete colunas com as cartas. A 
primeira coluna tem uma carta, a segunda tem duas cartas, a terceira tem três cartas, a quarta 
tem quatro cartas, e assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem sete cartas, e o que 
sobra forma o monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. 
A quantidade de cartas que forma o monte é  
a) 21.    
b) 24.    
c) 26.    
d) 28.    
e) 31.    
   
25. (Uftm 2012)  Os valores das prestações mensais de certo financiamento constituem uma 
P.A. crescente de 12 termos. Sabendo que o valor da 1ª prestação é R$ 500,00 e o da 12ª é 
R$ 2.150,00, pode-se concluir que o valor da 10ª prestação será igual a  
a) R$ 1.750,00.    
b) R$ 1.800,00.    
c) R$ 1.850,00.    
d) R$ 1.900,00.    
e) R$ 1.950,00.    
   
26. (Acafe 2012)  Em janeiro de 2010, certa indústria deu férias coletivas a seus funcionários, e 
a partir de fevereiro recomeçou sua produção. Considere que a cada mês essa produção 
cresceu em progressão aritmética, que a diferença de produção dos meses de abril e outubro 
de 2010 foi de 420 itens, e que em outubro a produção foi de 1.120 itens. 
Desta forma, pode-se concluir que o número de itens produzidos em agosto de 2010 foi:  
a) 1.040    
b) 910    
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c) 820    
d) 980    
   
27. (Uepa 2012)  Em 2004, o diabetes atingiu 150 milhões de pessoas no mundo (Fonte: 
Revista Isto é gente, 05/07/2004). Se, a partir de 2004, a cada 4 anos o número de diabéticos 
aumentar em 30 milhões de pessoas, o mundo terá 300 milhões de pessoas com diabetes no 
ano de:  
a) 2020    
b) 2022    
c) 2024    
d) 2026    
e) 2028    
   
28. (Upf 2012)  Num laboratório está sendo realizado um estudo sobre a evolução de uma 
população de vírus. A seguinte sequência de figuras representa os três primeiros minutos da 
reprodução do vírus (representado por um triângulo). 
 

 
 
Supondo que se mantém constante o ritmo de desenvolvimento da população de vírus, qual o 
número de vírus após uma hora?  
a) 140    
b) 180    
c) 178    
d) 240    
e) 537    
   
29. (Uemg 2015)  Gastos com cartão movimentaram R$455  bilhões no 1º semestre. 

Valor representa alta de 16,3%  em relação ao mesmo período de 2013 

 
“As transações feitas com cartões de débito e crédito no primeiro semestre de 2014 somaram 

R$ 455  bilhões, segundo dados divulgados nesta terça-feira (19) pela Associação Brasileira 

das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs)...” 
  
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/08/gastos-com-cartao-movimentaram-r-455-bilhoes-

no-1-semestre.html. Acesso em 20/8/2014  
 
 
Analisando a reportagem acima e considerando constante a alta dos gastos, em bilhões de 
reais, com a movimentação do cartão (crédito e débito), entre 2013 e 2014, nos próximos anos, 
podemos supor que, em 2020, no mesmo período, serão movimentados com cartão 
aproximadamente  

a) 117,11 10  bilhões de reais.    

b) 117,75 10  bilhões de reais.    

c) 119,03 10  bilhões de reais.    

d) 118,38 10  bilhões de reais.    

   
30. (Enem 2015)  O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo 
reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria 

fabricou 8.000  unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia 
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adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%.  Estima-se que esse aumento 

percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%.  Considere 

P  a quantidade anual de produtos fabricados no ano t  de funcionamento da indústria. 

 
Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades 

produzidas P  em função de t,  para t 1?   

a) 1P(t) 0,5 t 8.000       

b) 1P(t) 50 t 8.000       

c) 1P(t) 4.000 t 8.000       

d) t 1P(t) 8.000 (0,5)       

e) t 1P(t) 8.000 (1,5)       

   
31. (Pucrs 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
    

   
32. (Unisc 2015)  Há um ano foi iniciada uma criação de coelhos. Durante este período o 
número de coelhos dobrou a cada 4 meses. O criador decidiu vender parte dos coelhos e ficar 
exatamente com a quantidade inicial da criação. Para que isso ocorra, a porcentagem da 
população atual dessa criação a ser vendida é  
a) 70%     
b) 75%     
c) 80%     
d) 83,33%     
e) 87,5%     

   
33. (Uepa 2014)  Os museus são uma das formas de comunicar as produções científicas entre 
as gerações. Um exemplo dessa dinâmica é a comunicação da ideia de que “nada que é 
humano é eterno”, sugerida por um sistema composto por um motor e engrenagens exposto 
num museu de São Francisco, nos EUA. Suponha que esse sistema é composto por um motor 
elétrico que está ligado a um eixo que o faz girar a 120 rotações por minuto (rpm), e este, por 
meio de um parafuso sem fim, gira uma engrenagem a uma velocidade 20 vezes menor que a 
velocidade do próprio eixo e assim sucessivamente. 
 

Texto Adaptado: Revista Cálculo, Agosto 2013. 
 
Um sistema similar ao sistema descrito acima contém n  engrenagens, todas ligadas umas às 
outras por meio de eixos e parafusos sem fim, que fazem cada uma das engrenagens girar 20 
vezes mais lentamente do que a engrenagem anterior. Nestas condições, o número n  de 

engrenagens necessárias para que a velocidade da última engrenagem seja igual a 0, 015 rpm  

é:  
a) 3.    
b) 4.    
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c) 5.    
d) 6.    
e) 7.    
   
34. (Pucrj 2014)  A Copa do Mundo, dividida em cinco fases, é disputada por 32 times. Em 
cada fase, só metade dos times se mantém na disputa pelo título final. Com o mesmo critério 
em vigor, uma competição com 64 times iria necessitar de quantas fases?  
a) 5    
b) 6    
c) 7    
d) 8    
e) 9    
   
35. (Enem PPL 2014)  Pesquisas indicam que o número de bactérias X  é duplicado a cada 
quarto de hora. Um aluno resolveu fazer uma observação para verificar a veracidade dessa 

afirmação. Ele usou uma população inicial de 510  bactérias X  e encerrou a observação ao 

final de uma hora. 

Suponha que a observação do aluno tenha confirmado que o número de bactérias X  se 
duplica a cada quarto de hora. 
 

Após uma hora do início do período de observação desse aluno, o número de bactérias X  foi 
de  

a) 2 52 10      

b) 1 52 10      

c) 2 52 10     

d) 3 52 10     

e) 4 52 10     
   
36. (Pucrj 2014)  Vamos empilhar 5 caixas em ordem crescente de altura. A primeira caixa tem 

1m  de altura, cada caixa seguinte tem o triplo da altura da anterior. A altura da nossa pilha de 

caixas será:  
a) 121 m    
b) 81 m    
c) 32 m    
d) 21 m    
e) 15 m    
   
37. (Uema 2014)  Considere a seguinte situação sobre taxas de juros no mercado financeiro, 
em que o cálculo é efetuado por uma composição de juros determinado pelo coeficiente 

 
n

1 i ,  sendo i  a taxa de juros e n  o período (tempo). Este coeficiente é multiplicado ou 

dividido, de acordo com a natureza da operação, do empréstimo ou da aplicação. O Sr. Borilo 

Penteado tomou um empréstimo de a R$800,00  juros de 5%  ao mês. Dois meses depois, 

pagou R$400,00  e, um mês após o último pagamento, liquidou o débito. O valor do último 

pagamento, em reais, é de   
a) 1.282,00.     
b) 926,10.     
c) 882,00     
d) 526,10.     
e) 506,10.     
   
38. (Unesp 2013)  Uma partícula em movimento descreve sua trajetória sobre 

semicircunferências traçadas a partir de um ponto 0P ,  localizado em uma reta horizontal r, com 

deslocamento sempre no sentido horário. A figura mostra a trajetória da partícula, até o ponto 
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3P ,  em r.  Na figura, 1O, O  e 2O  são os centros das três primeiras semicircunferências 

traçadas e R, 
R

2
, 

R

4
seus respectivos raios. 

 

 
 
A trajetória resultante do movimento da partícula será obtida repetindo-se esse comportamento 

indefinidamente, sendo o centro e o raio da n-ésima semicircunferência dados por nO e 

n n

R
R ,

2
  respectivamente, até o ponto nP ,  também em r.  Nessas condições, o comprimento 

da trajetória descrita pela partícula, em função do raio R,  quando n  tender ao infinito, será 

igual a  

a) 22 R.π      

b) 32 R.π      

c) n2 R.π      

d) 
7

R.
4

π
 

  
 

    

e) 2 R.π      
   
39. (Espm 2013)  Para que a sequência ( 9, 5,3)   se transforme numa progressão 

geométrica, devemos somar a cada um dos seus termos um certo número. Esse número é:  
a) par     
b) quadrado perfeito     
c) primo     
d) maior que 15     
e) não inteiro    
   
40. (Espcex (Aman) 2013)  Um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, 
cada uma das quais semelhantes ao objeto original. Em muitos casos, um fractal é gerado pela 
repetição indefinida de um padrão. A figura abaixo segue esse princípio. Para construí-la, 
inicia-se com uma faixa de comprimento m na primeira linha. Para obter a segunda linha, uma 
faixa de comprimento m é dividida em três partes congruentes, suprimindo-se a parte do meio. 
Procede-se de maneira análoga para a obtenção das demais linhas, conforme indicado na 
figura. 
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Se, partindo de uma faixa de comprimento m, esse procedimento for efetuado infinitas vezes, a 
soma das medidas dos comprimentos de todas as faixas é  
a) 3 m     

b) 4 m     

c) 5 m     

d) 6 m     

e) 7 m     

   
41. (Pucrj 2013)  A sequência (2, x, y, 8) representa uma progressão geométrica. 
O produto xy vale:  
a) 8    
b) 10    
c) 12    
d) 14    
e) 16    
   
42. (Ufrgs 2013)  A sequência representada, na figura abaixo, é formada por infinitos triângulos 

equiláteros. O lado do primeiro triângulo mede 1,  e a medida do lado de cada um dos outros 

triângulos é 
2

3
 da medida do lado do triângulo imediatamente anterior. 

 

 
 
A soma dos perímetros dos triângulos dessa sequência infinita é  
a) 9.     
b) 12.     
c) 15.     
d) 18.     
e) 21.     
   
43. (Fgv 2013)  Uma mercadoria é vendida com entrada de R$500,00 mais 2 parcelas fixas 
mensais de R$576,00. Sabendo-se que as parcelas embutem uma taxa de juros compostos de 
20% ao mês, o preço à vista dessa mercadoria, em reais, é igual a  
a) 1.380,00.    
b) 1.390,00.    
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c) 1.420,00.    
d) 1.440,00.    
e) 1.460,00.    
   

44. (Uepb 2012)  Na figura abaixo, temos parte do gráfico da função 

x
2

f(x)
3

 
  
 

 e uma 

sequência infinita de retângulos associados a esse gráfico.  
 

 
 
A soma das áreas de todos os retângulos desta sequência infinita em unidade de área é  
a) 3     

b) 
1

2
    

c) 1    
d) 2     
e) 4     
   
45. (Uespi 2012)  Em outubro de 2011, o preço do dólar aumentou 18%. Se admitirmos o 
mesmo aumento, mensal e cumulativo, nos meses subsequentes, em quantos meses, a partir 
de outubro, o preço do dólar ficará multiplicado por doze? Dado: use a aproximação 

1512 1,18 .   

a) 12    
b) 13    
c) 14    
d) 15    
e) 16    
   
46. (Enem PPL 2012)  Uma maneira muito útil de se criar belas figuras decorativas utilizando a 
matemática é pelo processo de autossemelhança, uma forma de se criar fractais. 
Informalmente, dizemos que uma figura é autossemelhante se partes dessa figura são 
semelhantes à figura vista como um todo. Um exemplo clássico é o Carpete de Sierpinski, 
criado por um processo recursivo, descrito a seguir: 
 
- Passo 1: Considere um quadrado dividido em nove quadrados idênticos (Figura 1). Inicia-se o 

processo removendo o quadrado central, restando 8 quadrados pretos (Figura 2). 
- Passo 2: Repete-se o processo com cada um dos quadrados restantes, ou seja, divide-se 

cada um deles em 9 quadrados idênticos e remove-se o quadrado central de cada um, 
restando apenas os quadrados pretos (Figura 3). 

- Passo 3: Repete-se o passo 2.  
 



 
 

PA E PG – INTENSIVO – 13 DE MARÇO   

Página 15 de 17 

 

 
 
Admita que esse processo seja executado 3 vezes, ou seja, divide-se cada um dos quadrados 
pretos da Figura 3 em 9 quadrados idênticos e remove-se o quadrado central de cada um 
deles. 
O número de quadrados pretos restantes nesse momento é   
a) 64.     
b) 512.     
c) 568.     
d) 576.     
e) 648.    
   
47. (Ulbra 2012)  João percebeu que, ao abrir a torneira ligada ao reservatório de água, por 5 
minutos, o volume diminuía para 1/5 da sua capacidade remanescente. Depois de 20 minutos 
com a torneira aberta, o volume do reservatório era de 0,12 m3. Qual é a capacidade total da 
caixa d’água?  
a) 15 000 litros.    
b) 50 000 litros.    
c) 30 000 litros.    
d) 75 000 litros.    
e) 60 000 litros.    
   
48. (Enem PPL 2012)  O abandono escolar no ensino médio é um dos principais problemas da 
educação no Brasil. Reduzir as taxas de abandono tem sido uma tarefa que exige persistência 
e ações continuadas dos organismos responsáveis pela educação no país. 
O gráfico apresentado a seguir mostra as taxas percentuais de abandono no ensino médio, 
para todo o país, no período de 2007 a 2010, em que se percebe uma queda a partir de 2008. 
Com o objetivo de reduzir de forma mais acentuada a evasão escolar são investidos mais 
recursos e intensificadas as ações, para se chegar a uma taxa em torno de 5,2% ao final do 
ano de 2013. 
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Qual a taxa de redução anual que deve ser obtida para que se chegue ao patamar desejado 

para o final de 2013? Considere 3(0,8) 0,51.   

a) 10%     
b) 20%     
c) 41%     
d) 49%     
e) 51%    
   
49. (Mackenzie 2012)  Maria fez um empréstimo bancário a juros compostos de 5% ao mês. 
Alguns meses após ela quitou a sua dívida, toda de uma só vez, pagando ao banco a quantia 
de R$10.584,00. 
Se Maria tivesse pago a sua dívida dois meses antes, ela teria pago ao banco a quantia de  
a) R$10.200,00    
b) R$9.800,00    
c) R$9.600,00    
d) R$9.200,00    
e) R$9.000,00    
 



 
 

PA E PG – INTENSIVO – 13 DE MARÇO   

Página 17 de 17 

 

 
Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
Resposta da questão 2: 
 [C] 
 
Resposta da questão 3: 
 [C] 
 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
Resposta da questão 5: 
 [D] 
 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
 
Resposta da questão 7: 
 [C] 
 
Resposta da questão 8: 
 [A] 
 
Resposta da questão 9: 
 [C] 
 
Resposta da questão 10: 
 [D] 
 
Resposta da questão 11: 
 [C] 
 
Resposta da questão 12: 
 [C] 
 
Resposta da questão 13: 
 [B] 
 
Resposta da questão 14: 
 [B] 
 
Resposta da questão 15: 
 [D]  
 
Resposta da questão 16: 
 [E] 
 
Resposta da questão 17: 
 [D] 
 
Resposta da questão 18: 
 [C]  
 
Resposta da questão 19: 

 [A] 
 
Resposta da questão 20: 
 [A]  
 
Resposta da questão 21: 
 [B] 
 
Resposta da questão 22: 
 [B]  
 
Resposta da questão 23: 
 [A]  
 
Resposta da questão 24: 
 [B] 
 
Resposta da questão 25: 
 [C] 
 
Resposta da questão 26: 
 [D] 
 
 
Resposta da questão 27: 
 [C]  
 
Resposta da questão 28: 
 [C] 
 
Resposta da questão 29: 
 Sem resposta. 
 
Resposta da questão 30: 
 [E] 
 
Resposta da questão 31: 
 [E] 
 
Resposta da questão 32: 
 [E] 
 
Resposta da questão 33: 
 [A] 
 
Resposta da questão 34: 
 [B] 
 
Resposta da questão 35: 
 [E] 
 
Resposta da questão 36: 
 [A] 
 
Resposta da questão 37: 
 [E] 

 
Resposta da questão 38: 
 [E] 
 
Resposta da questão 39: 
 [C] 
 
Resposta da questão 40: 
 [A] 
 
Resposta da questão 41: 
 [E] 
 
Resposta da questão 42: 
 [A] 
 
Resposta da questão 43: 
 [A] 
 
Resposta da questão 44: 
 [D] 
 
Resposta da questão 45: 
 [D] 

 
Resposta da questão 46: 
 [B] 
 
Resposta da questão 47: 
 [D] 
 
Resposta da questão 48: 
 [B] 
 
Resposta da questão 49: 
 [C] 
 

 
 


