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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 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.  
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4. A Sara decidiu organizar uma nova sequência de figuras a partir da anterior, como se mostra em 
seguida: 
 
 
 
 
 
 

 

 
a.   Representa a figura 7 desta sequência. Compara-a com a figura 7 da sequência anterior e 

descreve o que observas. 
 
b.   Quantos azulejos, no total, tem a figura 

50? 

 
c.   Qual é a figura da nova sequência que tem, 

no total, 81 azulejos? 

 
d.   A Sara fez uma tabela para organizar os 

dados. Completa-a: 

 
 

 
 

e.   O Jorge, amigo da Sara, sugeriu que a expressão algébrica ( 2) ( 2) ( 2)n n n+ + + + +  

representa o número total de azulejos em cada figura.  Concordas com ele? Justifica a tua resposta. 

 
f.   A expressão algébrica 3 ( 2)n× +  é equivalente à expressão algébrica apresentada pelo 

Jorge? Justifica a tua resposta. 
 
g.   Indica outras expressões algébricas equivalentes, que possam representar o número total 

de azulejos em cada figura. 

5. Para comemorar o início do Verão, as crianças de jardim de infância 
lançaram 510 balões. As educadoras decidiram organizá-las por filas, da 

seguinte forma: 

- na primeira fila estava uma criança com um balão em cada mão; 

      - na segunda fila, estavam duas crianças, cada uma delas com um balão em 
cada mão e colocada atrás de uma das mãos da criança da fila anterior; 

      - na terceira fila, estavam quatro crianças, distribuídas da mesma forma; 
    - e assim sucessivamente até se esgotarem os balões. 

a.   O Ivo estava na quinta fila. Quantos balões havia nesta fila? 

b.   Quantas filas de crianças organizaram as educadoras? 
c.   Constrói uma tabela que indique o número de balões existente em 

cada fila. 
d.   Escreve uma expressão que permita calcular, rapidamente, o 

número de balões existentes numa fila, a partir do número de 
ordem da fila. 
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