
                                                                                      

 
 
 
 
 
 

01. A sequência (a1, a2, a3, a4, a5, ..., a12) forma uma progressão 
aritmética. Sabendo-se que a3 + a10 = 32, o valor da expressão log2 
(a1 + a12)3 é  
a) 10.   b) 15.   c) 21.   d) 26.   e) 32.    
 

02. A figura abaixo mostra uma série de painéis formados por uma 
faixa de ladrilhos claros envoltos em uma moldura de ladrilhos 
escuros. 
 

 
 
Num desses painéis, o número de ladrilhos escuros excede o 
número de ladrilhos claros em 50 unidades. A quantidade total de 
ladrilhos desse painel é igual a:  
a) 126   b) 172   c) 156   d) 224   e) 138    
 

03. Na organização de um determinado rali, quanto à quilometragem 
diária a ser percorrida pelas equipes participantes durante os 20 
dias da competição, ficou estabelecida a seguinte regra. 
No primeiro dia, as equipes deveriam percorrer 500 km e, nos dias 
subsequentes, deveriam percorrer 20 km a mais que no dia anterior. 
 

A partir dos dados apresentados, é correto afirmar que uma equipe, 
para completar a prova, deverá percorrer no mínimo:  
a) 14.000 km    c) 13.600 km   e) 13.200 km    
b) 13.800 km    d) 13.400 km     
 

04. Considere a sucessão de figuras apresentada a seguir, em que 
cada figura é formada por um conjunto de palitos de fósforo. 
 

 
 
Suponha que essas figuras representam os três primeiros termos de 
uma sucessão de figuras que seguem a mesma lei de formação. 
Nesse caso, o número de fósforos necessários para que seja 
possível exibir todas as primeiras 50 figuras ao mesmo tempo é 
igual a  
a) 200.   b) 1000.   c) 2000.   d) 10000.    
 
05. Quatro inteiros positivos são termos de uma progressão 
aritmética. Se o produto do segundo desses termos pelo terceiro 
desses termos é igual a 77, então a soma desses quatro termos é 
igual a:  
a) 33   b) 34   c) 35   d) 36   e) 37    
 
06. Se a e b são números reais positivos tais que a sequência 

(a, 6, b) é uma progressão aritmética e a sequência (a, 11, b)  é 

uma progressão geométrica, então o produto de a e b é:  
a) 6.   b) 10.   c) 11.   d) 66.   e) nda. 
 
07. Três números formam uma progressão geométrica de razão 3. 
Subtraindo 8 unidades do terceiro número, obteremos uma 
progressão aritmética cuja soma dos termos é  
a) 16.   b) 18.   c) 22.   d) 24.   e) 26.    
 

08. 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. 
 

 
 
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) 3m   b) 4m   c) 5m   d) 6m e) 7m    
 
09. Em uma empresa, 10 funcionários produzem 150 peças em 30 
dias úteis. O número de funcionários que a empresa vai precisar 
para produzir 200 peças, em 20 dias úteis, é igual a  
a) 18   b) 20   c) 22   d) 24    
 
10. Uma mãe é 21 anos mais velha que o filho. Daqui a 6 anos a 
mãe terá 5 vezes a idade do filho. Onde está o pai agora? 
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