Aula ao vivo de Matemática (15/05) – Progressão Aritmética
1. (Uerj 2013) Na figura, está representada uma torre de quatro andares construída com cubos
congruentes empilhados, sendo sua base formada por dez cubos.

Calcule o número de cubos que formam a base de outra torre, com 100 andares, construída
com cubos iguais e procedimento idêntico.
2. (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.
3. (Fuvest 2012) Considere uma progressão aritmética cujos três primeiros termos são dados
por a1 = 1 + x, a2 = 6x, a3 = 2x 2 + 4 em que x é um número real.
a) Determine os possíveis valores de x.
b) Calcule a soma dos 100 primeiros termos da progressão aritmética correspondente ao
menor valor de x encontrado no item a).
4. (Enem 2011) O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea
aumentou no ano passado nas seguintes condições: em janeiro foram vendidas 33 000
passagens; em fevereiro, 34 500; em março, 36 000. Esse padrão de crescimento se mantém
para os meses subsequentes.
Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado?
a) 38 000
b) 40 500
c) 41 000
d) 42 000
e) 48 000
5. (Enem 2010) Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos
de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A
quantidade de canudos (C) de cada figura depende da quantidade de quadrados (Q) que
formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir.
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Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de
cada figura?
a) C = 4Q
b) C = 3Q + 1
c) C = 4Q – 1
d) C = Q + 3
e) C = 4Q – 2

Gabarito
1. 5050
2. B
3. a) x =

1
2

ou

x=5

b) 7.575
4. D
5. B
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