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1. Durante a abertura do Mundial, depois da Shakira dar voz à música oficial do Campeonato do Mundo, com o nome 
"Time for Africa" irá ser apresentado um espectáculo de dança em que os figurantes se colocarão de acordo com a 
sequência em baixo apresentada.  
Este modo de posicionamento em Y horizontal é o mesmo que aparece na Bandeira Nacional daquele país e tem um 
significado muito importante para os seus habitantes. 

 
1.1. Quantos figurantes deverão representar o Y horizontal da 7.ª posição?  
1.2. Qual dos termos gerais poderá representar os infinitos termos desta sequência? 
(A)       (B)           (C)          (D)         
 
2. Na seguinte figura, estão representados os três primeiros termos de uma sequência de conjuntos de bolas que 
segue a lei de formação sugerida na figura. 

 
2.1. Quantas bolas são necessárias para construir o 7.º termo da sequência? 
2.2. Um determinado termo tem 15 bolas pretas. Determina o número de bolas brancas desse termo. 
2.3. O termo geral da sequência do número total de bolas. 
(A)    (B)    (C)      (D)   +1 
 
2.4. Averigua se existe algum termo com 93 bolas? Se existe, indica a ordem desse termo.  
 
3. Considera uma sequência em que o primeiro termo é 406 e em que a lei de formação de cada um dos termos a 

seguir ao primeiro é: «Adicionar dois ao termo anterior e depois dividir por três.» 
Qual é o terceiro termo da sequência? Justifica a tua resposta. 

(A)        (B)         (C)         (D)          
 

 
4. Considera a sequência sugerida pela figura. Cada termo é constituído 

por quadrados brancos e quadrados pretos. 

  4.1 Uma das figuras tem 18 quadrados pretos. Quantos quadrados 
brancos tem essa figura? 

 4.2 Escreve o termo geral da sequência associada ao número: 
a) de quadrados pretos; b) de quadrados brancos; c) total de quadrados. 

 

 4.3 Quantos quadrados tem a figura de ordem 100? 
 4.4 Verifica se existe algum termo com 145 quadrados. Em caso afirmativo determina a sua ordem. 
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5. Na figura, estão representados os quatro primeiros 
termos de uma sequência de conjuntos de azulejos 
quadrados que segue a lei de formação sugerida na 
figura.  
Os azulejos são todos iguais, sendo uns brancos e 
outros cinzentos.  

 5.1 Quantos azulejos brancos tem o 25º termo da sequência? 
 5.2 Qual é o número total de azulejos do 6.º termo da sequência? Mostra como chegaste à tua resposta. 
 5.3 Um determinado termo tem 81 azulejos cinzentos. Determina o número de azulejos brancos desse termo.  
 5.4 Qual o termo geral que representa a sequência do número total de azulejos? Justifica a tua opção. 

(A)      (B)      (C)      (D)       
 

 
6. Na tabela seguinte, apresentam-se os três primeiros termos de uma sequência de números em que cada termo, 

à exceção do primeiro, é igual a um décimo do anterior. 

1.º termo 2.º termo 3.º termo … 

0,2 0,02 0,002 … 

Escreve, em notação científica, o décimo termo da sequência. 
 
7. Na figura, estão representados os quatro 

primeiros termos de uma sequência de figuras, 
constituídas por quadrados geometricamente 
iguais, que segue a lei de formação sugerida. 
Existe algum termo nesta sequência constituído 
por 200 quadrados geometricamente iguais ao 
do primeiro termo da sequência? Justifica a tua resposta. 

 
8. Na Figura, estão representados os cinco primeiros termos de uma sequência de conjuntos de círculos que segue 

a lei de formação sugerida. 
Os dois primeiros termos são formados só por círculos pretos. Os restantes são formados por círculos pretos e 
círculos brancos. 

 
Existe um termo desta sequência que tem um número total de círculos igual à soma dos cem primeiros números 
naturais. 
Quantos círculos pretos tem esse termo? 
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