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PA 
01. (Unesp 2017)  A figura indica o empilhamento de três 

cadeiras idênticas e perfeitamente encaixadas umas nas outras, 

sendo h  a altura da pilha em relação ao chão. 

 
A altura, em relação ao chão, de uma pilha de n  cadeiras 

perfeitamente encaixadas umas nas outras, será igual a 1,4 m  

se n  for igual a  

a) 14.     

b) 17.     

c) 13.     

d) 15.     

e) 18.     

   

02. (Eear 2017)  Considere esses quatro valores x,  y,  3x,  2y  

em PA crescente. Se a soma dos extremos é 20,  então o 

terceiro termo é  

a) 9     

b) 12     

c) 15     

d) 18     

   
03. (G1 - ifal 2016)  Em uma apresentação circense, forma-se 

uma pirâmide humana com uma pessoa no topo sustentada por 
duas outras que são sustentadas por mais três e assim 
sucessivamente. Quantas pessoas são necessárias para formar 
uma pirâmide com oito filas de pessoas, da base ao topo?  

a) 8.     

b) 16.     

c) 28.     

d) 36.     

e) 45.     

   

04. (G1 - ifce 2016)  Numa progressão aritmética de razão 3,  o 

sexto termo vale 54.  O septuagésimo sexto termo dessa 

sequência é o número  

a) 284.     

b) 264.     

c) 318.     

d) 162.     

e) 228.     

   
05. (Eear 2016)  A progressão aritmética, cuja fórmula do termo 

geral é dada por na 5n 18,   tem razão igual a  

a) 5     

b) 8     

c) 5     

d) 8     

 
PG 

01. (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    
   

02. (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) 121m     

b) 81m     

c) 32 m     

d) 21m     

e) 15 m     

   
03. (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.     
   

04. (Espm 2013)  Para que a sequência ( 9, 5,3)   se transfor-

me 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    
   
05. (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    
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