


Num teatro, a primeira fila tem 24 assentos; a segunda, 28; a
terceira, 32, e assim por diante. Quantos lugares tem a 18ª fila?
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Um par de tênis que custava R$ 150,00 entrou em promoção. Agora, o
cliente pagará de acordo com a quantidade que comprar, limitada a 10
pares, segundo a tabela:

Observe que o valor unitário decresce em
PA à medida que aumenta o número de
pares de tênis adquiridos.

a) Qual é a razão dessa PA?

b) Se alguém comprar 10 pares desse
tênis, qual será o valor total da compra?

28



a) Qual é a razão dessa PA?

b) Se alguém comprar 10 pares desse
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09. Um jogo de boliche é jogado com 10 pinos dispostos em quatro linhas, como
mostra a figura abaixo.

Se fosse inventado um outro jogo, semelhante ao boliche, no qual houvesse um
número maior de pinos, dispostos da mesma forma, e ao todo com 50 linhas, o
número de pinos necessários seria igual a

A) 1.125
B) 2.525
C) 2.550
D) 1.625
E) 1.275

(C1-H3) – PROGRESSÃO ARITMÉTICA (PA)
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As quantidades de pinos de boliche em cada linha representam uma progressão
aritmética de razão escrita abaixo:
(1, 2, 3, 4, ....... , 48, 49, 50)

Calculando a soma dos 50 primeiros termos desta P.A., temos:

 
2

naa
S n1

n


  

2

50501   275.1

SOLUÇÃO

GABARITO: “E”
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Outra Solução:

Friedrich Gauss

1 + 2 + 3 + 4 + .................... + 47 + 48 + 49 +50

51

51

51

Soma = 25 x 51 = 1.275

GABARITO: “E”
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Observe a sequência de figuras cujas quantidades de pontos estão em
progressão aritmética.

Continuando essa sequência, quantos pontos formarão a 12ª figura?
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