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        Escola Secundária com 3º CEB de Lousada 
 

Ficha de Trabalho de Matemática do 8º ano – N.º12 

 

Assunto: “Sequências” 

Lições nº ____ e ____                                                       Data:   /   /2010 
 

 
1. Indicam-se a seguir os primeiros cinco termos de uma sequência, que segue uma 

determinada lei ou regra de formação: 

 

 

 

a.   Indica os três termos seguintes desta sequência. 

b.   Escreve a expressão que gera a sequência. 

c.   Determina o centésimo termo desta sequência. Indica todos os cálculos que efectuares. 

d.   O número 994 é termo desta sequência? Indica todos os cálculos que efectuares. 

 

2. O Manuel tem um saco com peças LEGO, todas do tipo 4 por 2, como o da 

figura ao lado. Quer construir as muralhas de um castelo e considerou várias 

possibilidades para a base. A seguir, estão representados três esquemas em 

que o Manuel pensou e que podem ser considerados os três primeiros termos 

de uma sequência de “bases” quadrangulares. 

 

 

 

 

 

a.   Quantas peças serão necessárias para construir o quinto termo desta sequência? 

b.   Qual é a expressão geradora que permite calcular o numero das peças LEGO 

necessárias para construir uma “base quadrangular”, tendo em conta o número de 

dada esquema (1,2,3,…,n,…) 

(A) 4n-2                (B) 4n+2                (C) 6n                (D) 6n+4 

c.   Será que o Manuel consegue construir uma “base” quadrangular com 109 peças? 

Explica a razão da tua resposta. 

 

3. A Fátima construiu o seguinte padrão. 

 

 a. Desenha o padrão 7. 

 b. Indica quantas peças são 

necessárias para construir o padrão 15. 

-2 1 4 7 10 … 
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Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 1 

4. A Sara construiu uma sequência de figuras utilizando pequenos azulejos brancos e 

cinzentos, dispostos do seguinte modo:  

 

a.   Quantos azulejos brancos tem a 

figura 5? E azulejos cinzentos? 

b.   Quantos azulejos, no total, tem a figura 10? 

c.   Escreve uma expressão algébrica que permita determinar o número de azulejos 

cinzentos de qualquer figura desta sequência. 

d.   Escreve uma expressão algébrica que permita determinar o número total de azulejos de 

qualquer figura desta sequência. 

 

5. Considera os seguintes padrões feitos com fósforos. 

 

 

 

 

 

a.   Completa a seguinte tabela e explica como obtiveste a tua resposta: 

b.   Quantos fósforos são necessários para executar o padrão 10? Explica como chegaste à 

tua resposta. 

c.   Indica a expressão que permita determinar o números de fósforos, f  necessários à 

execução de cada padrão, n .  

(A) 5n    (B) 5 6n+   (B) 5 1n−   (C) ( )5 1 6n− +  

Para verificares qual das expressões corresponde à sequência estudada, deves verificar cada 

uma, fazendo uma tabela: 

n n = 1 n = 2 n = 3 Verifica/não verifica 

5n      

5 6n+      

5 1n−      

( )5 1 6n− +      

d.   Se forem usados 61 fósforos qual é o número do padrão? Apresenta todos os cálculos 

que efectuares. 

      Bom Trabalho! 

   PM II 2010/2011 

Padrão n 4 5 6 7 8 

Nº de fósforos 21 
 

 
   


