


Um pai faz depósitos mensais na caderneta de poupança de seu filho. No
primeiro mês, o depósito foi de R$ 10,00, no segundo mês foi de R$
15,00, no terceiro mês foi de R$ 20,00 e assim por diante, depositando a
cada mês R$ 5,00 a mais do que havia depositado no mês anterior. Feito
o 24º depósito, o total depositado por ele era:

a) R$ 1630,00. c) R$ 1610,00. e) R$ 1615,00.

b) R$ 1620,00. d) R$ 1600,00.
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Determinar o número de termos da P.A. ( 1, 5, ..., 113).
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Numa P.A. de razão 5, primeiro termo é 4. Qual é a posição do termo
igual a 44?
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Calcule a soma dos 50 primeiros termos da P.A. (2, 6, ...)

6



Considere a sequência dos números positivos ímpares, colocados em
ordem crescente. O valor do 95º termo é

a) 95                                 

b) 131                    

c) 187                     

d) 189                                 

e) 191
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Um pai faz depósitos mensais na caderneta de poupança de seu
filho. No primeiro mês, o depósito foi de R$ 10,00, no segundo mês
foi de R$ 15,00, no terceiro mês foi de R$ 20,00 e assim por diante,
depositando a cada mês R$ 5,00 a mais do que havia depositado no
mês anterior. Feito o 24º depósito, o total depositado por ele era:

a) R$ 1630,00. d) R$ 1610,00.

b) R$ 1620,00. e) R$ 1600,00.

c) R$ 1615,00.
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O termo geral da PA ( 2, 7, . . .) é definido por:
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Um agricultor estava perdendo a sua plantação, em virtude da ação de uma praga.
Ao consultar um especialista, foi orientado para que pulverizasse, uma vez ao dia,
uma determinada quantidade de um certo produto, todos os dias, da seguinte
maneira:

primeiro dia: 1,0 litro;
segundo dia: 1,2 litros;
terceiro dia: 1,4 litros;
... e assim sucessivamente.

Sabendo-se que o total de produto pulverizado foi de 63 litros, quantos dias durou
essa pulverização?
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Falamos de Progressões Aritméticas onde, após o 1º termo (a1),
todos os termos são obtidos somando-se a razão (r).

Uma “Progressão geométrica” (PG), também tem números em
sequência, mas a forma de obtê-los é diferente.

Ao invés de “adicionarmos” a razão nós vamos “multiplicar” pela
razão.

PROGRESSÕES GEOMÉTRICAS
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DESTA FORMA A DIVISÃO ENTRE UM NÚMERO
QUALQUER DA PROGRESSÃO GEOMÉTRICA E SEU ANTECESSOR É SEMPRE A MESMA
(CONSTANTE).
A ESTA CONSTANTE DAMOS O NOME DE RAZÃO DA P.G. E REPRESENTAMOS PELA
LETRA “q”.
Exemplo:
Na P.G. (2,4,8,16,32,...), temos:
32/16 = 2
16/8 = 2
8/4 = 2
4/2 = 2

Então 2 é a razão “q” da PG, ou de outra forma q = 2
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Exemplo:
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